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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, Zamawiającyinformuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego 

05-200 Wołomin, ul. Legionów 85; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych jest Tomasz Mirkowski, kontakt: 

adres e-mail: kontakt@cuw-pw.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, okablowania strukturalnego na potrzeby 

Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Tłuszczu z podziałem na 

zadania”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium EOG (obejmujący 

Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię); 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane 

do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako 

podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub wniosku, lub jakimkolwiek 

oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
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lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego o:  

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

- przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek 

informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której 

mowa w ust. 3, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych 

osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.  
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Rozdział I. Informacje o zamawiającym 

1. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego 

2. Siedziba: ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin 

3. Adres korespondencyjny:  

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin 

4. Adres e-mail w sprawie zamówień publicznych: przetargi@zamowieniapubliczne.waw.pl 

5. Strona internetowa: www.cuw-pw.pl 

6. Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30  

 

Rozdział II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwana dalej „ustawą”, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy 

Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Rozdział III. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Agnieszka Moczulska,  

e- mail: przetargi@zamowieniapubliczne.waw.pl . 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy są obowiązani kierować na adres 

poczty elektronicznej podany w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej, „SIWZ”. 

 

Rozdział IV. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające, aukcja elektroniczna 

1. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych – Liczba części 2. 

2. Zamawiający nie ogranicza liczby części na jakie wykonawca może złożyć ofertę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować nie później niż do dnia 13.09.2019 r. Termin może ulec 

skróceniu o czas zaproponowany w ofercie przez wykonawcę w ramach kryterium nr 2 oceny ofert. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy potwierdzoną podpisaniem protokołu odbioru końcowego 
uważa się datę zakończenia robót objętych zakresem niniejszej umowy wraz z uporządkowaniem 
terenu budowy i jego zaplecza,  potwierdzoną przez zespół (osoby) nadzoru, wyznaczony przez 
zamawiającego. 
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Rozdział VI. Opis przedmiotu zamówienia  

Kody CPV: 

    45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

    45311000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

    45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

    45314310-7 Układanie kabli 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, okablowania 

strukturalnego w obiektach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński. 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części (zadania): 

 

ZADANIE NR 1 (cześć nr 1) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, okablowania 

strukturalnego  na potrzeby Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

ZADANIE NR 2 (cześć nr 2) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, okablowania 

strukturalnego  na potrzeby Zespołu Szkół w Tłuszczu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Zakres prac w zakresie obydwu części obejmuje: 

1. demontaż istniejącego okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej, 

2. wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową,  

3. wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, 

4. uruchomienie sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej. 

 

Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami zamawiającego oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

2. Protokolarne przejęcie od zamawiającego terenu prac objętych przedmiotem umowy. 

3. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed 

kradzieżą. 

4. Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i 

przekazanie go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zamawiającemu płynne przejście ze starej instalacji sieci LAN na 

nową instalację. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany, jeśli zajdzie taka potrzeba, do przesuwania wyposażenia pokoi 

biurowych przy prowadzeniu robót. Wyposażenie i ustawienie mebli po wykonaniu prac muszą pozostać 

w stanie sprzed rozpoczęcia prac.  

7. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych 

eksploatowanych przez wykonawcę w czasie prowadzenia robót związanych z kurzem i pyłem oraz 

suwanie zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń.  

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź urządzeń w toku 

realizacji, z winy wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

9. Naprawa na własny koszt szkód i zniszczeń spowodowanych w wykonanych robotach na skutek zdarzeń 

losowych i innych, powstałych przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy.  
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10. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom - odpowiedzialność za działania, uchybienia 

lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

11. Zgłaszanie przedstawicielowi zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz 

robót zanikowych. 

12. Zgłoszenie zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

13. Kompletowanie w czasie realizacji robót i przekazanie zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami – naniesionymi na niej – dokonanymi w toku 

prac. 

14. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zamawiającego uzyskanych podczas realizacji 

przedmiotu umowy, w trakcie wykonywania prac objętych umową oraz po ich zakończeniu. 

15. Po wykonaniu instalacji wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w 

wersji papierowej i elektronicznej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową. Wykonawca wykona 

przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, a 

także odpowiadających warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych prac oraz do 

poprawnego funkcjonowania całej instalacji oraz posiadających wymagane prawem polskim deklaracje 

zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom. 

16. Wykonawca wykona wszystkie pasywne elementy sieci LAN w oparciu o system okablowania 

strukturalnego jednego producenta. 

17. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek lub uzgodnień z projektantem. 

18. Wszystkie materiały i wyroby użyte przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 

 

UWAGA: 

1. Załączone przedmiary służą pomocniczo. Wycenę należy dokonać na podstawie załączonej 

dokumentacji. 

2. Jeżeli w załączonej dokumentacji znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, to świadczą one o jakości 

materiałów/urządzeń/rozwiązań, a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/ 

rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. 

Zasada jest, iż należy utrzymać jednolitość systemu i minimalne parametry techniczne nie gorsze niż w 

dokumentacji projektowej. 

3. W związku z zakupem do placówek oświatowych,  zgodnie z zapisami artykułu 83 ust. 1 pkt.26 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)  - przy 

zachowaniu warunków, o których mowa w artykule 83 ust. 13-15 ustawy powinna być stosowana 

stawka podatku VAT w wysokości 0%. Dotyczy to następujący zakupów: wyszczególnionych w załączniki 

nr 4 oraz 5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wykonawcy stosownego zamówienia 

potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - 

w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a. ustawy. 
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Rozdział VII. Podwykonawstwo 

Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie prac podwykonawcom, 

jeżeli wskazał w ofercie te prace jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcami prac wskazanych w ofercie wymaga zgody 

zamawiającego. 

 

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu – w zakresie obydwu części 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 

2, 4  ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co 

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz 

instalacji niskoprądowej: 

 o wartości minimum 50 000,00 zł brutto warunek dotyczy  części nr 1. 

 o wartości minimum 40 000,00 zł brutto warunek dotyczy  części nr 2. 

aa) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na 2 części zamawiający uzna powyższy 

warunek określony w pkt a) za spełniony jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną  polegające na 

wykonaniu instalacji elektrycznej oraz instalacji niskoprądowe o wartości co najmniej 

50 000 PLN brutto.  

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 

po jednej osobie:  

 1 osoba posiadająca uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, 

 1 osoba posiadająca certyfikat instalatora oferowanego okablowania strukturalnego.  

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu  do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

4. W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu: 

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp. 

3) W odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
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zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

Rozdział IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1, 2 , 4  ustawy Pzp 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego  upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r. poz.615); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

Rozdział X. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do jego wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym  

mowa  w rozdz. X.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

którym mowa w rozdz. X.1 niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w  

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. X. 

1 niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 



 

 
9 

 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie wg wzoru załącznika nr 7 

do SIWZ). 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty (wykaz wg wzoru załącznika nr  8 do SIWZ); 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 9 do 

SIWZ); 

c) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy 

Wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków. 

Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X , oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub budzić wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający 

przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, 

tj. zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 

pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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XI. Wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII. Termin związania oferta 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być zgodna z wymaganiami SIWZ oraz 

ustawy. 

2. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy, muszą być 

załączone: 

a) Formularze cenowe stanowiące załączniki nr 4 oraz 5 w zakresie części na która 
wykonawca składa ofertę, 

b) oświadczenia wymienione w rozdziale X.1-3 SIWZ (wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ); 
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji 

wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 
5. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

6. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę lub przez należycie 

umocowanego jego przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 

7. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 

8. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 

przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie lub innym opakowaniu powinny być 

umieszczone:  

 * Jeżeli termin otwarcia ofert w toku procedury przetargowej zostanie zmieniony, powinna być umieszczona 

zmieniona data. 
9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie 

oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich 

otwarciem lub właściwie oznakowane. 

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

Wykonawca: 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 

Zamawiający: 
CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH  
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 
ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin 

OFERTA NA:  

Wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, okablowania strukturalnego na potrzeby Zespołu Szkół 

im. Ignacego Mościckiego w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Tłuszczu ZADANIE NR…………….. 

 

Nie otwierać przed dniem 05.08.2019r..godz 08:15* 
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11. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżone dokumenty powinny być 

opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Do 

oferty należy także dołączyć uzasadnienie, w którym wykonawca wykaże, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47 poz. 211 ze 

zm.). 

12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2019 r. o godzinie 08:00 

2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w) pok. nr 12. 

3. Złożone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich wpływu, a 

poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w 05.08.2019 r. o godzinie 08:15 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych 

Powiatu wołomińskiego, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin, pok. 12. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone.  

7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych  

za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

 

XV. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert w zakresie obydwu części: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
kryteriu

m 

Sposób obliczenia, wzór objaśnienia 

 
1. 
 

 
Cena (Pc) 

 
60% 

 
Cmin 

Pc =  ------------ * 60 
Cbad 

Pc - ilość punktów przyznanych 
ofercie badanej; 
Cmin - najniższa zaoferowana cena, 
spośród wszystkich ofert 
niepodlegających odrzuceniu;  
Cbad – cena zaoferowana w ofercie 
badanej. 

2. Termin realizacji (PT) 20% PT 

do 13.09.2019 r .– 0 pkt;  
do 06.09.2019  r.– 10 pkt,  
do 30.08.2019 r. – 20 pkt,  
Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 

13.09.2019 r.. W przypadku nie wpisania w Formularzu oferty 

terminu realizacji, Zamawiający przyjmie że zaoferowano 

maksymalny termin realizacji tj. 13.09.2019r. i przyzna 0 

punktów w tym kryterium. 
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3. 

Gwarancja (PG) 
Okres gwarancji (na 
dedykowaną instalację 
elektryczną - wykonane 
roboty i użyte materiały 
(kable, gniazda, 
rozdzielnice, aparaty 
zabezpieczające i inne 
elementy), liczony będzie 
od daty podpisania przez 
strony protokołu 
bezusterkowego odbioru 
przedmiotu umowy. 

 
10% 

PG 
36 miesięcy – 0 pkt 
48 miesięcy – 5 pkt 
60 miesięcy – 10 pkt 
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji 

wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę 

krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie 

(wpisanie) gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jako niezgodna z SIWZ. 

MAKSYMALNY okres gwarancji na uwzględniony w ocenie ofert 

wynosi 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 

dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 

60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. 

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 

miesięcy), otrzymuje maksymalną ilość punktów w ramach 

kryterium gwarancja. 

4 Kary umowne (PK) 
W kryterium kary 
umowne punkty będą 
przyznawane za 
wysokość kary umownej 
za każdy dzień 
kalendarzowy 
opóźnienia liczac od 
następnego dnia po 
upływie terminu 
wynikającego z umowy 
do dnia zgłoszenia przez 
wykonawcę zakończenia 
robót i gotowości do 
odbioru. 

10% Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: 
a) jeżeli wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym 

wymiarze tj. w wysokość 0,2% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 IPU, za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia liczac od następnego dnia po upływie terminu 
wynikającego z umowy do dnia zgłoszenia prze wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości do odbioru – otrzyma 0 pkt, 

b) jeżeli wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym 
wymiarze tj. w wysokość 0,3% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 IPU, za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia liczac od następnego dnia po upływie terminu 
wynikającego z umowy do dnia zgłoszenia prze wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości do odbioru – otrzyma 5 pkt, 

c) jeżeli wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym 
wymiarze tj. w wysokość 0,4% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 IPU, za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia liczac od następnego dnia po upływie terminu 
wynikającego z umowy do dnia zgłoszenia prze wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości do odbioru – otrzyma 10 pkt, 

 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi – 100 pkt. 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty. 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru:   

      Pkt = Pc + PT + PG  + PK 
4. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę 

ofert. 
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5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji 

elektronicznej. 

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 a ustawy Pzp. 

Zamawiający najpierw oceni oferty, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli 

się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym ryczałtowej ceny netto, 

podatku VAT oraz ceny brutto. 

2. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym oraz formularzach cenowych powinny być liczone z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

stanowiącymi załącznik do niniejszej SIWZ. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym i 

wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVII. Informację o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. 

3. Oprócz zmian umowy przewidzianych w załączniku nr 10 do SIWZ zmawiający przewiduje możliwość 

zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

Termin wykonania robót objętych umowa i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku: 

a) przerwy w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn lezących po stronie zamawiającego 

lub na jego pisemne żądanie, 

b) zlecenia przez zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, 

rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, będą 
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obowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców, przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta  została  wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

 

 


