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1. Postanowienia ogólne
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1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r, - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą”.
1.2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych przy
udziale Wydziału Infrastruktury.
1.3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w ramach prowadzonego postępowania jest
Anna Grzegorkiewicz, nr tel.: 22 57-83-490, e-mail: ochota.wzp@um.warszawa.pl.
1.4. Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do
dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl, na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market
Planet – zwana dalej także „platformą zakupową“.
1.5. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego
postępowania.
1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
1.9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt 2)
ustawy.
1.10. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy oraz jej aktów
wykonawczych.
1.11. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o :
1.11.1. Platformie zakupowej - należy przez to rozumieć platformę Market Planet,
znajdującą się pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
1.11.2. Stronie internetowej prowadzonego postępowania – należy przez to rozumieć
platformę zakupową, o której mowa w punkcie 1.11.1
1.11.3. Postaci elektronicznej – należy przez to rozumieć „nośnik” oświadczenia, o zapisie
w postaci elektronicznej mówimy wtedy, gdy do zapisu i odczytu informacji używamy środków technicznych zapisujących informację binarnie, a interpretacji i wyświetlenia (wydrukowania) w formie czytelnej dla człowieka dokonuje się za pomocą odpowiedniego oprogramowania interpretującego binarne zapisy.
1.11.4. Podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:
a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji
elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL;
b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony;
c) czas jego złożenia.
(art. 3 pkt. 14a Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U.2020.346 j.t.), Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu
zaufanego Dz.U.2020.1194)
1.11.5. Podpisie osobistym - należy przez to rozumieć. zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 Dz.U.UE.910/2014 rozporządzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany
za pomocą certyfikatu podpisu osobistego zawierającego imię (imiona), nazwisko,
obywatelstwo oraz numer PESEL. Nośnikiem tego certyfikatu jest warstwa elektroniczna nowego dowodu osobistego
1.11.6. Formie elektronicznej - należy przez to rozumieć formę złożenia oświadczenia woli
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ( art. 781 kc)
oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
1.11.7. Podpisie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego ( art. 3 pkt. 12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)
1.11.8. Odwzorowaniu cyfrowym - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. ( par.6 ust. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2019r. poz. 123 i 730), w tym za pośrednictwem platformy zakupowej.
2.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej Market Planet.
2.3. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych
wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu platformy zakupowej opisane
zostały w dokumencie „Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z
Platformy zakupowej”, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
2.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem platformy zakupowej.
2.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się również za pomocą poczty
elektronicznej email przy użyciu adresu: ochota.wzp@um.warszawa.pl, jednak
preferowaną formą prowadzenia korespondencji jest platforma zakupowa.
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2.6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i wykonawcy posługują się nazwą oraz numerem postępowania.
2.7. Za datę otrzymania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych,
pozostałych oświadczeń lub dokumentów oraz innej korespondencji przekazywanej w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich rejestracji na platformie zakupowej. Funkcję
automatycznego powiadamiania o korespondencji lub innej aktywności Zamawiającego,
dostępną dla zarejestrowanych na platformie zakupowej Wykonawców, należy
traktować wyłącznie pomocniczo. Jakiekolwiek zakłócenia w odbiorze ww.
automatycznego powiadomienia po stronie wykonawcy, nie będą podstawą do
przywrócenia terminu lub ponownego zamieszczenia korespondencji na platformie
zakupowej. Uwaga, ww. automatyczne powiadomienia często kwalifikowane są przez
programy pocztowe jako SPAM.
2.8. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
2.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za
pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej - bez
konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie
budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż przy
ul. Wawelskiej 46” wraz z prawem opcji na pełnienie nadzoru autorskiego przez okres
8 m-cy od daty podpisania umowy na roboty budowlane.
3.5. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane w załącznikach do SWZ
3.6. Kody CPV:
71251000-2 -usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71220000-6 -usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 -usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
3.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
3.8. Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 310 000,00 zł brutto.
4. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę
4.1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
5. Termin wykonania zamówienia
5.1. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
6. Zamówienia podobne, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
6.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
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7. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy,
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy;
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.2.1. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w tym posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł
brutto;
7.1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
a) dysponują lub będą dysponować:
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania w specjalności architektonicznej;
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1117.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia
22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz.
65).
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku również w przypadku, gdy wszystkie wymienione uprawnienia będzie posiadała jedna osoba.
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum dwie usługi polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej budynku użyteczności publicznej każde o wartości
minimum 100.000,00 zł brutto.
Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
7.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 7.1.2. w stosownych
sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na
zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
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7.2.1. w odniesieniu do warunków, o których mowa w punkcie 7.1.2.1., podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nie ponosi
winy za nieudostępnienie tych zasobów;
7.2.2. w odniesieniu do warunków, o których mowa w punkcie 7.1.2.2. Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane.
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazując spełnienie
warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.2. SWZ, mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt 7.1.2.2. lit b) zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców
spełni go samodzielnie.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia
8.1. Wykonawca sporządza ofertę, poprzez wypełnienie załącznika Nr 1 do SWZ i dołącza
do niej:
8.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,– sporządzone na podstawie załącznika Nr 2
do SWZ.
8.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód
potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, sporządzone na podstawie
załącznika Nr 3 do SWZ lub załącznika 3B w przypadku Wykonawców występujących
wspólnie.
8.1.3. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np.
Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).
8.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa:
8.1.4.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu
udostępniającego swoje zasoby, stanowiące tymczasowy dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do
SWZ oraz załącznik nr 3A do SWZ.
8.1.4.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
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zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
8.1.5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć:
8.1.5.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1. – odrębnie każdy z Wykonawców
(załącznik nr 2 do SWZ);
8.1.5.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2. – odrębnie każdy z Wykonawców
w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz
z informacją, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy
(załącznik nr 3B do SWZ);
8.1.5.3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie,
które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.
8.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:
8.2.1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt 7.1.2. SWZ, złożone według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 4 do SWZ.
8.2.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, , albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.
8.2.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Zamawiający zażąda od Wykonawcy
przedstawienia dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.2.1. SWZ, dotyczącego tego
podmiotu.
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9. Opis sposobu przygotowania oferty
9.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.
9.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9.3. Złożenie więcej niż jednej oferty, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty
wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
9.4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszą SWZ na podstawie wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ.
9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
9.6. Cena oferty oraz cen musi być wyrażone w złotych polskich.
9.7. Dokumenty składane wraz z ofertą oraz inne dokumenty wymagane w postępowaniu, o
których mowa:
9.7.1. w punktach 8.1.1., 8.1.2., 8.1.4.1, 8.1.5.1, 8,1.5.2 oraz formularz oferty muszą być
złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej lub zgodnie z załączonym
pełnomocnictwem;
9.7.2. w punktach 8.1.3.(dot. pełnomocnictwa), 8.2.1.,8.2.2. muszą być złożone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla
formy organizacyjnej lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem;
9.7.3. w punktach 8.1.3.(dot. CEIDG, KRS), musi być złożony w postaci elektronicznej.
9.8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
9.8.1. dokumenty lub oświadczenia wskazane w punktach 8.1.5.1., 8.1.5.2., 8.1.3.,
8.2.1.,8.2.2. muszą być złożone odrębnie dla każdego z podmiotów;
9.8.2. oferta, pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.1.5.3 i inne dokumenty nie wymienione w punkcie 9.8.1 mogą zostać złożone wspólnie.
9.9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę(-y) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie odwzorowania cyfrowego (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnione przez upełnomocnionego.
9.10.W przypadku gdy któryś z dokumentów został sporządzony jako dokument w postaci
papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
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9.11.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.
2454)
9.12. Załączniki i dokumenty lub oświadczenia muszą być sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.
9.13. Zgodnie z treścią art. 18 ust.1 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane.
9.14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą:
“Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 9 lutego
2018 r. Dz. U. Z 2019r. poz. 1010 i 1649 i złożone w osobnym pliku oznaczonym jako
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i dołączonym do oferty.
9.15. Jeśli Wykonawca zastrzega obecność w ofercie informacji, o których mowa w punkcie 9.14.
SWZ musi wykazać - nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.16. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
10. Sposób obliczania ceny oferty
10.1. Wykonawca określa cenę oferty zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty łącznej
ceny brutto za całość zamówienia.
10.2. Wykonawca zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy jest zobowiązany do złożenia informacji, czy
wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
ich wartość bez kwoty podatku.
10.3. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie
obowiązku podatkowego, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.
11. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert
11.1.W celu wyboru oferty najkorzystniejszej jako kryterium wyboru Zamawiający przyjął najniższą
cenę.
11.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną pośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.
12. Negocjacje treści ofert w celu ich ulepszenia
12.1. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści złożonych ofert, które
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie
prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających
odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (ofert podstawowych).
12.2. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji.
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12.3. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający poinformuje
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12.4. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże termin i sposób prowadzenia negocjacji.
12.5. Przedmiotem negocjacji będzie cena oferty, która stanowi jedyne kryterium ocen ofert
w postępowaniu.
12.6. Prowadzone negocjacje będą miały poufny charakter.
12.7. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, Zamawiający poinformuje o tym
fakcie uczestników negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
12.8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nową propozycję cenową za
wykonanie zamówienia. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż oferta złożona
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
12.9. Oferta podstawowa przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży korzystniejszą
propozycję cenową w ofercie dodatkowej.
12.10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
13. Aukcja elektroniczna
13.1.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
14. Wymagania dotyczące wadium
14.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Informacje o składaniu i otwarciu ofert
15.1. Ofertę należy złożyć przy pomocy platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod
adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl., do dnia 22.07.2021 roku do godziny
10:00.
15.2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
15.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15.4. Zmiana i wycofanie oferty następuje na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem formularza uzupełnienia, wycofania oferty.
15.5. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15
15.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte,
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
15.8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert tj. do dnia 20.08.2021r.
15.9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego , która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
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15.10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie na platformie
zakupowej.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa
w dziale IX ustawy.
18. Projektowane postanowienia umowy
18.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
19. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy
19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 ustawy , w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu , o którym mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
19.3. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 18.1. ,ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.
19.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kopię dokumentu potwierdzającego
posiadanie uprawnień budowlanych osoby, o której mowa w pkt 7.1.2.2. lit a) SWZ.
19.5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, może
zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
20. Ochrona danych osobowych
20.1. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.
Wykaz załączników:
1. Formularz oferty wykonawcy;
2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – egzemplarz dla
Wykonawcy lub Wykonawców składających ofertę wspólnie;
2A.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – egzemplarz dla
Podmiotu udostępniającego swoje zasoby;
3. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – egzemplarz dla
Wykonawcy;
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3A. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – egzemplarz dla
Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy;
3B. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – egzemplarz dla
Wykonawców składających ofertę wspólnie;
4. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków;
5. Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej;
6. Projektowane postanowienia umowy
7. Opis przedmiotu zamówienia
8. Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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załącznik Nr 1 do SWZ
Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie:
……………………..……………………………………………….………..…
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie)
reprezentowany przez: ……………………………………….……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Adres e-mail ……………………………………, tel.: ………………………….…….

Oferta Wykonawcy
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Opracowanie
dokumentacji

projektowo-kosztorysowej

dostosowania

budynków

VII

Liceum

Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż.” - Nr postępowania:
15/2021/AGR

I.

Oferuję:
1.1. wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i jej załącznikach
za cenę:
brutto: .......................................... zł*
(słownie: ……..……………...............……………………................................…….……);
w tym:
1.1. wykonanie dokumentacji projektowej
brutto: .......................................... zł*
(słownie: ……..……………...............……………………................................…….……);
1.2. pełnienie nadzoru autorskiego (46 wizyt autora projektu/projektanta):
brutto: .......................................... zł*
(słownie: ……..……………...............……………………................................…….……);
za jedną wizytę autora projektu/projektanta
brutto: .......................................... zł*
(słownie: ……..……………...............……………………................................…….……);
1.3. termin wykonania dokumentacji projektowej: 150 dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy.
1.4. 36 miesięcy okresu gwarancji.

II.

Informuję, stosownie do art. 225 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że wybór
oferty nie będzie prowadził / będzie prowadził * do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm.).
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III.

Ofertę składam jako **:
 mikroprzedsiębiorca
 mały przedsiębiorca
 średni przedsiębiorca
 jednoosobowa działalność gospodarcza
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 inny rodzaj działalności …………………………...

IV.

Zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

V.

Zapoznałem się z dokumentami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

VI.

Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO***
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/

________________________________
* skreślić niewłaściwe; jeżeli wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm.),
Wykonawca w ofercie dodatkowo podaje: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wartość ww. towaru lub usługi bez kwoty podatku, stawkę
podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
** zaznaczyć właściwe.
*** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ).
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Załącznik Nr 2 do SWZ
……………………..………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)
……………………………………………………………………
(rola: Wykonawca/Wykonawca występujący wspólnie)

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania *
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą”, w postępowaniu na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków
VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż.
Nr postępowania: 15/2021/AGR
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że**
1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust 1*** i art. 109 ust.1 pkt 4 ****
ustawy:

 Tak
 Nie
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy)

 Tak
 Nie
Jeżeli tak, oświadczam, że na podstawie art. 110 ust 2 ustawy podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………….…………………….
3. Wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/
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*

Wzór oświadczenia przeznaczony do wypełnienia i podpisania przez: Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia (odrębne oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców), w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
** Należy zaznaczyć właściwe pole np. przez zastąpienie prostokątnego pola znakiem „X”
*** Art. 108 ust. 1. Ustawy: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d)

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f)

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
g)

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
**** Art. 109 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
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Załącznik Nr 2A do SWZ
……………………..………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)
……………………………………………………………………
(rola: podmiot udostępniający swoje zasoby)

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania *
składane przez podmiot udostępniający swoje zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
w postępowaniu na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków
VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż.
Nr postępowania: 15/2021/AGR
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że**
1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust 1-4, 6 i art. 109 ust.1 pkt 4
**** ustawy:

 Tak
 Nie

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy)

 Tak
 Nie
Jeżeli tak, oświadczam, że na podstawie art. 110 ust 2 ustawy podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………….…………………….
3. Wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/
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*

Wzór oświadczenia przeznaczony do wypełnienia i podpisania przez: podmiot udostępniający swoje zasoby w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
** Należy zaznaczyć właściwe pole np. przez zastąpienie prostokątnego pola znakiem „X”
*** Art. 108 ust. 1. Ustawy: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d)

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f)

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
g)

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
**** Art. 109 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
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Załącznik Nr 3 do SWZ
……………………..………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu *
składane przez Wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
w postępowaniu na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków
VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż.
Nr postępowania: 15/2021/AGR

1.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że**
Spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 7
pkt ………… SWZ:




samodzielnie
poprzez udostępnienie zasobów innego podmiotu
(proszę wypełnić pkt 2 Oświadczenia oraz dołączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie podmiotu
udostępniającego swoje zasoby, przygotowane na podstawie Załącznika Nr 3A do SWZ) )

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale 7
pkt ………. SWZ polegam na zasobach następującego/następujących podmiotów:
1)

…………….………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu)

w następującym zakresie: ………………………….……………………………………………
(wskazać zakres udostępnionych zasobów)

2)

………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu)

w następującym zakresie: …………………………….…………………………………………
(wskazać zakres udostępnionych zasobów)

3. Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/

_______________________
* Wzór oświadczenia przeznaczony do wypełnienia i podpisania przez: Wykonawcę (pkt 1),), Wykonawcę korzystającego z zasobów innego podmiotu (pkt 1 i pkt 2).
** Należy zaznaczyć właściwe pole np. poprzez zastąpienie prostokątnego pola znakiem „X” oraz wpisać wymagane dane

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków
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Załącznik Nr 3A do SWZ
……………………..…………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres Podmiotu udostępniającego zasoby)

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu *
składane przez podmiot udostępniający swoje zasoby na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków
VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż.
Nr postępowania: 15/2021/AGR
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako podmiot udostępniający swoje zasoby w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, oświadczam, że:

spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 7
pkt ………… SWZ w zakresie: ………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

nie spełniam warunków udziału w postępowaniu
/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/

___________
* Wzór oświadczenia przeznaczony do wypełnienia i podpisania przez podmiot udostępniający swoje
zasoby Wykonawcy w celu spełnienia warunku/warunków udziału w postępowaniu
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Załącznik Nr 3B do SWZ
……………………..………………………………….………….…
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy występującego wspólnie)

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu *
składane odrębnie przez każdego Wykonawcę występującego wspólnie
na podstawie art. 125 ust. 4 i art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
w postępowaniu na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków
VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż.
Nr postępowania: 15/2021/AGR
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako wykonawca występujący wspólnie w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, oświadczam,
że:

spełniam warunek udziału w postępowaniu wskazany w Rozdziale 7 pkt

……….
SWZ i zrealizuję roboty/usługi będące przedmiotem zamówienia w następującym
zakresie: …………………………………………………………………………………………..
sie: …………………………………………………………………………………………..
…
……………..…………………………………………………………………………………

nie spełniam warunków udziału w postępowaniu

/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/

_________________
* Wzór oświadczenia przeznaczony do wypełnienia i podpisania odrębnie przez każdego z Wykonawców
występujących wspólnie

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264
Nr postępowania: 11/2021/AGR

22

Załącznik Nr 4 do SWZ

……………………..………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)
……………………………………………………………………
(rola: Wykonawca/Wykonawca występujący wspólnie/ podmiot udostępniający swoje zasoby )

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku
podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
w postępowaniu na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków
VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż.
Nr postępowania: 15/2021/AGR
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym

postępowaniu,

potwierdzam, że:
1. informacje zawarte w złożonym przeze mnie wraz z ofertą oświadczeniu w zakresie braku
podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust 1 pkt. 1 – 4 i pkt 6
oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy są aktualne;
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z deklaracją złożoną przeze mnie
wraz z ofertą w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/

_______________________________
*

Wzór oświadczenia przeznaczony do wypełnienia i podpisania przez: Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego
się o udzielenie zamówienia (odrębne oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców), podmiot udostępniający
swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
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Załącznik Nr 5 do SWZ
……………………..………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)
……………………………………………………………………
(rola: Wykonawca/Wykonawca występujący wspólnie)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej*
składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. – Nr postępowania: 15/2021/AGR oświadczam,

że**
 z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie
należymy do tej samej grupy kapitałowej,
 należymy do tej samej grupy kapitałowej z nw. Wykonawcą/Wykonawcami:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
W związku z powyższym dołączamy do oświadczenia dokumenty lub informacje
potwierdzające

przygotowanie

oferty

w

postępowaniu

niezależnie

od

ww.

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

/wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/

_______________________
* Wzór oświadczenia przeznaczony do wypełnienia i podpisania przez: Wykonawcę i Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (odrębne oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę)
** Należy zaznaczyć właściwe pole i/lub wskazać wymagane informacje (jeśli dotyczy).
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Załącznik Nr 8 do SWZ
Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej
Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Platformy zakupowej udostępnionej pod adresem
https://zamowienia.um.warszawa.pl:
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania
na Platformie zakupowej, zgodnie z poniższą kolejnością.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie zakupowej następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na
uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
2. Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje informacje dotyczące Platformy zakupowej, o których
mowa w art. 67 Ustawy:
Wymóg

Opis

Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi
spełniać komputer
Wykonawcy

Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych



Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s na komputer;



komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym
przez producenta;



Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;



Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf;



Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego na Platformie zakupowej nieprzekraczająca 100 MB;



Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls,
ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3,
avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,
html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,
CAdES, ASIC, XMLenc
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Kodowanie i czas
odbioru danych



Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę widoczny jest na Platformie zakupowej jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;



Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej
(podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:

Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w
zakresie podpisywania ofert



Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub
ofertę na Platformie zakupowej;



Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;



Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE
JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit
8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE JAVA w wersji OpenJDK)



Zainstalowana aplikacja Szafir Host



Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować
po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ
PODPIS”.

2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej
(podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi
posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):


E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę na Platformie
zakupowej;



Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;



Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE
JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do
pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu
Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania
ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)



Zainstalowana aplikacja Szafir Host;



Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód
menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;



Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować
po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ
PODPIS”.

3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej
(podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi
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posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):

Informacje dodatkowe



Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę na Platformie
zakupowej.



Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;



Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik
podpisywany i plik z podpisem).



Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem
zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

Udział w aukcji elektronicznej (jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną)
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi
spełniać komputer
Wykonawcy

Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w
zakresie podpisywania postąpień



Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s na komputer;



komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym
przez producenta;



Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;



Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE
JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac
- do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit
8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE JAVA w wersji OpenJDK)



Zainstalowana aplikacja Szafir Host;



Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować
po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ
PODPIS”.
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Sposób rejestracji
Wykonawcy zaproszonego do udziału
w aukcji
na Platformie zakupoowej

Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną
na Platformie elektronicznej, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie
wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie. Aby zakończyć proces rejestracji wykonawca uzupełnia pozostałe dane użytkownika i dane firmy, którą reprezentuje.
W przypadku gdy Wykonawca jest zarejestrowany na platformie OnePlace, ale nie ma zarejestrowanych danych użytkownika Wykonawcy upoważnionego do składania ofert w toku aukcji, na podany adres email system wyśle zaproszenie do udziału w aukcji. Osoba otrzymująca zaproszenie rejestruje swoje konto na OnePlace, które zostaje powiązane z już
istniejącym Wykonawcą, poprzez wskazanie danych firmy Wykonawcy.
W pozostałych przypadkach Wykonawca używa do udziału w aukcji konta
Wykonawcy zarejestrowanego wcześniej w OnePlace, na które loguje się
do Platformy z użyciem ustanowionego przez siebie hasła.
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Załącznik Nr 9 do SWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy
jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także
o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
 Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach
sprawowania władzy publicznej.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zro1
bi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez
okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do
realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w
szczególności:
 podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne,
pocztowe;
 każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy
Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na
podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

1

. Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.
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dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
2
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

22. Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.
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