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Ogloszenie nr 565545-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

Uniwer sytet K ar dynala Stefana Wyszynskiego w War szawie: BUDOWA CENTRUM
SPORTOWEGO UK SW BUDYNEK NR 5 PRZY UL . WÓYCICK I EGO 1/3 W WARSZAWI E
WRAZ Z ROZBIÓRK A ISTNI EJACEGO BUDY NK U
OGL OSZENIE O ZAM ÓWIENI U - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pr oj ektu lub pr ogr amu wspólfinansowanego ze sr odków Unii Eur opej skiej
Nie

Nazwa proj ektu lub progr amu
O zamówienie moga ubiegac sie wylacznie zaklady pr acy chronionej or az wykonawcy, któr ych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr ebnionych or ganizacyj nie j ednostek, któr e beda
r ealizowaly zamówienie, obej muj e spoleczna i zawodowa integr acj e osób bedacych czlonkami
gr up spolecznie mar ginalizowanych
Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osób zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEK CJA I : ZAM AWIAJACY
Postepowanie pr zepr owadza centr alny zamawiaj acy
Nie
Postepowanie pr zepr owadza podmiot, któremu zamawiaj acy powier zyl/powier zyli
pr zeprowadzenie postepowania
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Nie
Infor macj e na temat podmiotu któr emu zamawiaj acy powier zyl/powier zyli pr owadzenie

postepowania:
Postepowanie j est pr zeprowadzane wspólnie pr zez zamawiaj acych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajacych, którzy wspólnie przeprowadzaja postepowanie oraz

podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:

Postepowanie j est pr zeprowadzane wspólnie z zamawiaj acymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Eur opej skiej
Nie
W pr zypadku pr zepr owadzania postepowania wspólnie z zamawiaj acymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Eur opej skiej – maj ace zastosowanie kr aj owe pr awo zamówien
publicznych:
Infor macj e dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, krajowy
numer identyfikacyjny 195600000, ul. Dewajtis 5 , 01-815 Warszawa, woj. mazowieckie,
panstwo Polska, tel. -, e-mail dzp@uksw.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.uksw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatów
plików, które nie sa ogólnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosze okreslic):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓL NE UDZI EL ANI E ZAM ÓWI ENI A (jezeli dotyczy) :
Podzial obowiazków miedzy zamawiajacymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajacych jest
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odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postepowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamówienie bedzie udzielane przez
kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostalych zamawiajacych):
I.4) K OM UNI K ACJA:
Nieogr aniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentów z postepowania mozna uzyskac
pod adresem (URL )
Nie

Adres strony inter netowej , na któr ej zamieszczona bedzie specyfikacj a istotnych war unków
zamówienia
Tak
www.dzp.uksw.edu.pl

Dostep do dokumentów z postepowania j est ogr aniczony - wiecej infor macj i mozna uzyskac

pod adresem
Nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy pr zesylac:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone j est pr zeslanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane j est pr zeslanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
w inny sposób:
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Tak
Inny sposób:
Za posrednictwem operatora pocztowego lub osobiscie. Oferty sklada sie pod rygorem

niewaznosci w formie pisemnej.
Adres:
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
Sekretariat Kanclerza UKSW (pokój nr 32)

K omunikacj a elektr oniczna wymaga kor zystania z nar zedzi i ur zadzen lub for matów plików,
któr e nie sa ogólnie dostepne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEK CJA I I : PRZEDM I OT ZAM ÓWI ENI A

II .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj acego: BUDOWA CENTRUM
SPORTOWEGO UKSW BUDYNEK NR 5 PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE
WRAZ Z ROZBIÓRKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Numer r efer encyj ny: DZP.371.28.2018
Pr zed wszczeciem postepowania o udzielenie zamówienia pr zeprowadzono dialog techniczny
Nie

II .2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II .3) Infor macj a o mozliwosci skladania ofer t czesciowych
Zamówienie podzielone jest na czesci:
Nie
Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladac w
odniesieniu do:
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Zamawiaj acy zastr zega sobie pr awo do udzielenia lacznie nastepuj acych czesci lub gr up
czesci:

M aksymalna liczba czesci zamówienia, na któr e moze zostac udzielone zamówienie j ednemu
wykonawcy:

II .4) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub
robót budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w pr zypadku par tner stwa
innowacyj nego - okreslenie zapotr zebowania na innowacyj ny produkt, usluge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót w ramach inwestycji
pn. „Budowa Centrum Sportowego UKSW budynek nr 5 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
wraz z rozbiórka istniejacego budynku”. 2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego calosci robót budowlanych, dostawy materialów, urzadzen na podstawie

przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje i

zorganizowanie calego procesu budowlanego, w tym równiez koordynacje innych uczestników
procesu budowlanego (podwykonawców). 3. Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie

wszelkich koniecznych robót budowlano-instalacyjnych na podstawie przekazanej przez
Zamawiajacego dokumentacji oraz opracowaniem przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym, a takze dokumentacji uzgodnionej z
Projektantem, w tym projektów warsztatowych m.in.: • konstrukcji stalowej dachowej, •
konstrukcji nosnej elementów elewacji, • detali montazu elementów paneli elewacyjnych, •
dokumentacji stolarki okiennej i drzwiowej, • dokumentacji wszelkiej stolarki p/poz, •
dokumentacji zabezpieczen p/poz itp., oraz instrukcji w szczególnosci: • instrukcji postepowania

przy usuwaniu awaryjnego sniegu z dachu, • instrukcji ochrony przeciwpozarowej obiektu, •
instrukcji konserwacji i eksploatacji elementów budowlanych i urzadzen, • instrukcji obslugi
budynku • harmonogram przegladów gwarancyjnych dla urzadzen i innych elementów budynku.
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II .5) Glówny kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1

II .6) Calkowita war tosc zamówienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamówienia) :
Wartosc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowiazywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II .7) Czy pr zewiduj e sie udzielenie zamówien, o któr ych mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
ar t. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunków na jakich zostana udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II .8) Okr es, w któr ym realizowane bedzie zamówienie lub okr es, na któr y zostala zawar ta
umowa r amowa lub okr es, na któr y zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiacach: 20 lub dniach:

lub
data r ozpoczecia: lub zakonczenia:
Okres w miesiacach Okres w dniach Data rozpoczecia Data zakonczenia
20

II .9) Infor macj e dodatkowe:

SEK CJA I I I : I NFORM ACJE O CH ARAK TERZE PRAWNYM ,
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EK ONOM I CZNYM , FI NANSOWYM I TECHNI CZNYM
II I .1) WARUNK I UDZI AL U W POSTEPOWANI U
I II .1.1) K ompetencj e lub upr awnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej ,
o ile wynika to z odr ebnych pr zepisów
Okreslenie warunków: Zamawiajacy nie stawia szczególowych wymagan w zakresie spelniania
tego warunku.
Informacje dodatkowe
I II .1.2) Sytuacj a finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunków: Zamawiajacy nie stawia szczególowych wymagan w zakresie spelniania
tego warunku.
Informacje dodatkowe
I II .1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunków: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli: I. Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krótszy to w tym okresie, wykonal w sposób nalezyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczona co najmniej jedna robote budowlana polegajaca na
remoncie lub przebudowie lub budowie wraz z robotami wykonczeniowymi budynku
kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niz 10 000 m3. II. Wykonawca musi wykazac, ze
dysponuje lub bedzie dysponowal osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami
budowlanymi, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia tj.: a) Co najmniej 1
osoba, która bedzie pelnila funkcje Kierownika budowy posiadajaca: - uprawnienia budowlane
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen wydane na podstawie
obecnie obowiazujacych przepisów prawa (lub odpowiadajace im uprawnienia budowalne,

które zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów), - doswiadczenie
zawodowe tj. nalezy wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat przed terminem zlozenia ofert
wskazana osoba pelnila co najmniej 2-krotnie funkcje Kierownika budowy kazdorazowo przez
okres co najmniej 5 miesiecy nad realizacja robót budowlanych polegajacych na budowie lub
remoncie lub przebudowie budynków kubaturowych, w tym jedna o wartosci co najmniej

7 z 24

29.05.2018, 15:26

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e87...

5.000.000,00 zl brutto. b) Co najmniej jedna osoba, która bedzie pelnic funkcje Kierownika
robót w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych posiadajaca: - uprawnienia budowlane do
pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie

obowiazujacych przepisów prawa (lub odpowiadajace im uprawnienia budowalne, które
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów), - doswiadczenie
zawodowe tj. nalezy wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat przed terminem zlozenia ofert
wskazana osoba pelnila co najmniej 2 razy, kazdorazowo przez okres co najmniej 5 miesiecy
funkcje Kierownika robót w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w trakcie zadania
polegajacego na budowie lub remoncie lub przebudowie budynków kubaturowych, w tym
jedna o wartosci co najmniej 500.000,00 zl brutto. c) Co najmniej jedna osoba, która bedzie
pelnic funkcje Kierownika robót w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajaca: - uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych wydane na podstawie obecnie obowiazujacych przepisów prawa (lub
odpowiadajace im uprawnienia budowalne, które zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisów), - doswiadczenie zawodowe tj. nalezy wykazac, ze w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem zlozenia ofert wskazana osoba pelnila co najmniej 2 razy,
kazdorazowo przez okres co najmniej 5 miesiecy funkcje kierownika robót w branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w
trakcie zadania polegajacego na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie budynków
kubaturowych, w tym jedna o wartosci co najmniej 500.000,00 zl brutto. d) Co najmniej jedna

osoba, która bedzie pelnic funkcje Koordynatora nad robotami w zakresie systemów
pozarowych, posiadajaca: - przeszkolenie w zakresie programowania i konserwacji systemów
pozarowych Polon 4000; - licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia; certyfikat kwalifikacji CNBOP-PIB lub zaswiadczenie CNBOP-PIB o uczestnictwie w
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szkoleniu dla instalatorów systemu sygnalizacji pozaru. e) Co najmniej jedna osoba, która
bedzie pelnic funkcje Kierownika robót w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych posiadajaca: - uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych wydane na podstawie
obecnie obowiazujacych przepisów prawa (lub odpowiadajace im uprawnienia budowalne,

które zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów), - doswiadczenie
zawodowe tj. nalezy wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat przed terminem zlozenia ofert
wskazana osoba pelnila co najmniej 2 razy, kazdorazowo przez okres co najmniej 5 miesiecy
funkcje kierownika robót w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie zadania polegajacego na budowie i/lub remoncie i/lub
przebudowie budynków kubaturowych, w tym jedna o wartosci co najmniej 400.000,00 zl
brutto. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiajacy rozumie uprawnienia budowlane, o
których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z pózn. zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278 z pózn. zm.)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiazujacych przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiazujacych na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wlasciwy
organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.
65). W przypadku osób, które sa obywatelami panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w
rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektów
oraz inzynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pózn. zm.), osoby wyznaczone do
realizacji zamówienia posiadaja uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
wyszczególnione wyzej jezeli: 1) nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci
w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace posiadaniu uprawnien
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budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadaja odpowiednia decyzje o
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych zostaly spelnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art.
20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektów oraz
inzynierów budownictwa, dotyczace swiadczenia uslug transgranicznych. Zamawiajacy moze,
na kazdym etapie postepowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze miec negatywny wplyw na realizacje
zamówienia. W przypadku, gdy wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnianie
warunków beda okreslone w innej walucie niz w zlotych polskich, Zamawiajacy dokona
przeliczenia tej wartosci na zlote polskie na podstawie sredniego kursu zlotego w stosunku do
walut obcych okreslonych w Tabeli A Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzien
wszczecia postepowania. Jezeli w dniu wszczecia postepowania nie bedzie opublikowany
sredni kurs walut przez NBP Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej

opublikowanej Tabeli A Kursów NBP przed dniem wszczecia postepowania.
Zamawiajacy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
II I .2) PODSTAWY WYK L UCZENI A

I II .2.1) Podstawy wykluczenia okr eslone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I II .2.2) Zamawiaj acy pr zewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
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II I .3) WYK AZ OSWI ADCZEN SK L ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCE W CEL U
WSTEPNEGO POTWI ERDZENI A, ZE NI E PODL EGA ON WYK L UCZENI U ORAZ
SPEL NI A WARUNK I UDZI AL U W POSTEPOWANI U ORA Z SPEL NI A K RYTERI A
SEL EK CJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu or az spelnianiu war unków udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kr yter iów selekcj i
Nie
II I .4) WYK AZ OSWI ADCZEN L UB DOK UM ENTÓW , SK L A DANYCH PRZEZ
WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOSCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 3
USTAWY PZP:
II I .5) WYK AZ OSWI ADCZEN L UB DOK UM ENTÓW SK L ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOSCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 1
USTAWY PZP
I II .5.1) W ZAK RESI E SPEL NIANI A WARUNK ÓW UDZIA L U W POSTEPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodów okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczególnosci informacji o tym czy roboty zostaly

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne

dokumenty. 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrole jakosci lub
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kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
I II .5.2) W ZAK RESI E K RYTERI ÓW SEL EK CJI :
II I .6) WYK AZ OSWI ADCZEN L UB DOK UM ENTÓW SK L ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOSCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 2
USTAWY PZP
II I .7) I NNE DOK UM ENTY NI E WYM IENI ONE W pkt I II .3) - I I I.6)
1. Oswiadczenie o grupie kapitalowej: 1.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, jest zobowiazany przekazac Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy, którzy zlozyli oferty
w postepowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawca, który zlozyl oferte w tym samym

postepowaniu, nie prowadza do zaklócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamówienia. 1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamówienia, oswiadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. sklada oddzielnie kazdy z
Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie. 2. Pelnomocnictwa: 2.1. jezeli
Wykonawcy wspólnie ubiegaja sie o udzielenie zamówienia, ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy. Stosowne pelnomocnictwo, w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie,
nalezy dolaczyc do oferty. 2.2. Pelnomocnictwo udzielane osobom podpisujacym oferte, o ile
prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika np. z dokumentu rejestrowego dostepnego
na wskazanej przez Wykonawce w ofercie stronie internetowej, nalezy dolaczyc do oferty. 3.
Wykonawca, który polega na zdolnosciach innych podmiotów, musi udowodnic
Zamawiajacemu, ze realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotów, w szczególnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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SEK CJA I V: PROCEDURA
IV.1) OPI S
IV.1.1) Tr yb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj acy zada wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
1. Zamawiajacy zada od Wykonawców wniesienia wadium w wysokosci 300.000,00 zl
(slownie zlotych: trzysta tysiecy 00/100). 2. Wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówien publicznych.

IV.1.3) Pr zewiduj e sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofer t w postaci katalogów elektr onicznych lub dolaczenia do
ofer t katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia ofer ty war iantowej :
Nie
Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:
Nie
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IV.1.6) Pr zewidywana liczba wykonawców, któr zy zostana zapr oszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) I nfor macj e na temat umowy r amowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sie zlozenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze zlozonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcj a elektroniczna
Pr zewidziane j est pr zeprowadzenie aukcj i elektr onicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nalezy podac adres strony internetowej, na której aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, któr ych war tosci beda pr zedmiotem aukcj i elektr onicznej :
Pr zewiduj e sie ogr aniczenia co do pr zedstawionych war tosci, wynikaj ace z opisu pr zedmiotu
zamówienia:

Nalezy podac, które informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji

technicznych w zakresie polaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego
etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) K RYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) K r yter ia oceny ofer t:
IV.2.2) K r yter ia
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Okres gwarancji

25,00

Doswiadczenie kierownika budowy 15,00

IV.2.3) Zastosowanie pr ocedur y, o któr ej mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocj acj e z ogloszeniem, dialog konkur encyj ny, par tner stwo innowacyj ne
IV.3.1) I nfor macj e na temat negocj acj i z ogloszeniem
Minimalne wymagania, które musza spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbe etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) I nfor macj e na temat dialogu konkurencyj nego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje
nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:
Nalezy podac informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) I nfor macj e na temat par tner stwa innowacyj nego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujace minimalne wymagania, którym musza
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) L icytacj a elektr oniczna
Adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostepny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
Sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego
etapu:
Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZM I ANA UM OWY
Pr zewiduj e sie istotne zmiany postanowien zawar tej umowy w stosunku do tr esci ofer ty, na
podstawie której dokonano wybor u wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo do zmiany istotnych postanowien umownych w
stosunku do tresci oferty w przypadkach: 1) zmiany w przepisach prawa lub wykladni jego
przepisów, w zakresie niezbednym do dostosowania sie obowiazujacego prawa, 2) zajscia
okolicznosci (zdarzen), na które strony nie mialy wplywu, a dotyczyly dzialania lub zaniechania:

a) osób trzecich, b) organów - w zakresie umozliwiajacym dostosowanie umowy do tych
okolicznosci, 3) okreslonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp; 4) uzasadnionych zmian dotyczacych
przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB rozwiazan technicznych lub sposobu
wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, jezeli te zmiany
spowoduja obnizenie kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
W przypadku, gdy proponowane zmiany przez Wykonawce beda wymagaly zwiekszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy po dokonaniu analizy korzysci moze odmówic
dokonania proponowanej zmiany; 5) bledów w Dokumentacji projektowej lub STWIORB
polegajacych na ich niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które
maja wplyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym do

dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany
Wynagrodzenia dotyczy tylko tych bledów, których Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mógl wykryc na etapie sporzadzania Oferty; 6) zmiany przepisów prawnych
majacych wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególnosci zmianie moze ulec zakres
lub termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania warunków
Umowy do nowych przepisów; 7) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi równolegle

18 z 24

29.05.2018, 15:26

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e87...

prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji; 8) zmiany okolicznosci towarzyszacych zawarciu umowy, a
wplywajacych obiektywnie, bezposrednio lub posrednio w sposób dalece utrudniajacy,
niemozliwy lub czyniacy niemozliwym spelnienia swiadczen stron umowy, w sposób okreslony

pierwotnie w umowie lub we wzorze umowy. 9) Strony zobowiazuja sie, iz kazdorazowo dokonaja
(w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na mocy umowy, w
przypadku wystapienia zmian: a) stawki podatku od towarów i uslug, b) wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. 10) Aneks, o którym mowa w pkt. 9, wchodzic
bedzie kazdorazowo w zycie z dniem wejscia w zycie zmian przepisów, o których mowa w pkt. 9
lit. a - c). 11) W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 9 lit. a) powyzej, wartosc netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i uslug) nie zmieni sie, a okreslona w
aneksie wartosc brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od

towarów i uslug, wynikajacej ze zmienionych przepisów. 12) W przypadku zmiany, o której mowa
w pkt. 9 lit. b) i c) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone o wartosc, o jaka
wzrosna calkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajace ze zmian
regulacji dotyczacych odpowiednio minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej, ubezpieczenia spolecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych
bezposrednio wykonujacych czynnosci na rzecz Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
umowy, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych zwiazanych z
wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu mowy. 13) W
przypadkach, o których mowa w pkt. 9 lit. b) i c) przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt.
10, Wykonawca winien zlozyc Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o wysokosci dodatkowych

koszów wynikajacych z wprowadzenia zmian. Do oswiadczenia Wykonawca winien dolaczyc
ksiegowe dokumenty zródlowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany Umowy.
Badanie ww. dokumentów zródlowych nie bedzie trwac dluzej niz 14 dni. 14) Aneks, o którym
mowa w pkt. 10, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty zlozenia
Zamawiajacemu powyzszego oswiadczenia i dokumentów zródlowych przez Wykonawce, przed
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wejsciem w zycie zmian, o których mowa w pkt. 9 lit. b) i c). 2. Strony umowy zastrzegaja sobie
prawo do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy mozliwa jest w nastepujacych
przypadkach i na ponizszych warunkach: 1) w przypadku mozliwosci wczesniejszego zakonczenia
realizacji robót objetych Przedmiotem umowy przez Wykonawce, strony przewiduja mozliwosc
skrócenia terminu realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 2) w przypadku wystapienia

koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w wyniku których konieczne
bedzie wydluzenie realizacji Przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwosc wydluzenia
terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres potrzebny do
zrealizowania ww. zmian. Przeslanka taka zachodzi tylko w przypadku, gdy potrzeba zmiany w
dokumentacji projektowej powoduje koniecznosc uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe.
W pozostalych przypadkach termin realizacji Przedmiotu umowy nie ulega zmianie. 3)
Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje dzialania Sily
Wyzszej w rozumieniu § 6 umowy, co znajduje potwierdzenie we wlasciwych wpisach w
dzienniku budowy i pisemnych zgloszeniach do Zamawiajacego. Zamawiajacy moze przedluzyc
termin realizacji Przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym. 4) w przypadku opóznien w wydaniu przez
wlasciwe organy decyzji, pozwolen, zezwolen, warunków i innych dokumentów i oswiadczen
niezbednych do prawidlowego wykonania umowy, powstalych na skutek okolicznosci nie
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze przedluzyc termin realizacji Przedmiotu

umowy o okres odpowiadajacy okresowi opóznienia. 5) w przypadku opóznienia w przylaczeniu
Obiektu do sieci miejskich przez gestorów mediów, powstalego na skutek okolicznosci
nielezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze przedluzyc termin realizacji Przedmiotu
umowy o okres odpowiadajacy okresowi opóznienia. 6) w przypadku zwloki Zamawiajacego w
wykonaniu jego obowiazków wynikajacych z przepisów prawa i postanowien umowy, skutkujacej
niemoznoscia wykonywania przez Wykonawce robót budowlanych, Wykonawca jest uprawniony
do zadania przedluzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o okres pozostawania w zwloce
przez Zamawiajacego. 7) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania robót spowodowanych przyczynami technicznymi lub

technologicznymi bez koniecznosci dokonywania zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, o
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którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przygotuje stosowne zmiany do tego
Harmonogramu - wprowadzenie proponowanych zmian wymaga uprzedniego uzgodnienia z
Zamawiajacym. 8) W przypadku zmiany postanowien umowy o dofinansowanie projektu, w
ramach którego udzielane jest przedmiotowe zamówienie, w zakresie dotyczacym zmiany
(przedluzenia) okresu obowiazywania tejze umowy. 3. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku dokonania zmian, okreslonych w ust. 1 pkt. 3-5 zostanie obliczona na podstawie
rozbicia cen zawartych w Harmonogramie rzeczowo- finansowym wykonania robót
proporcjonalnie do zakresu dokonanej zmiany. 4. W przypadku wystapienia przez Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie zmiany tresci zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego z
uwagi na zaistnienie przeslanek wskazanych ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest do
przystapienia do negocjacji z Zamawiajacym w tym zakresie. 5. Zmiany terminu wykonania
umowy skutkowac beda koniecznoscia dokonania przez Wykonawce aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania robót. 6. Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, o
których mowa w ust. 2, nie beda skutkowaly zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
umowy z tytulu przedluzenia lub skrócenia tego terminu. 7. W przypadku zmiany przepisów
obowiazujacego prawa krajowego, jak i przepisów prawa Unii Europejskiej majacych znaczenie
dla Przedmiotu umowy, mozliwe jest wprowadzenie zmian tresci umowy wynikajacych z
koniecznosci dostosowania dokumentacji projektowej do zmienionych przepisów. Zmiany moga
dotyczyc zakresu oraz terminu realizacji Przedmiotu umowy. 8. Dokumentacja projektowa wezla
cieplnego przewiduje obecnie podlaczenie sieci cieplnej z lokalnej kotlowni (wlasnosc ZGN).
Zastrzega sie, ze to zródlo ciepla moze ulec zmianie w trakcie realizacji robót budowlanych

Centrum Sportowego. Spowoduje to koniecznosc zmiany projektu wezla cieplnego i przylacza
sieci cieplnej oraz zakresu rzeczowego prac budowlanych w powyzszym obszarze. W takim
przypadku po stronie Wykonawcy lezec bedzie sporzadzenie wlasciwej kompletnej dokumentacji
projektowej, uzgodnienie jej z wlasciwymi urzedami i gestorem medium oraz zgodnie z nowa
dokumentacja wykonanie robót budowlanych. Realizacja powyzszych prac nastapi po podpisaniu
aneksu do umowy 9. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga byc dokonywane
wylacznie w formie pisemnej aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
IV.6) INFORM ACJE ADM I NI STRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostepniania infor macj i o char akter ze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluzace ochr onie infor macj i o char akter ze poufnym

IV.6.2) Ter min skladania ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2018-06-13, godzina: 10:00 ,
Skrócenie terminu skladania wniosków, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie
Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga byc sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu
> Oferta wraz z zalacznikami musi byc sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone
w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
IV.6.3) Ter min zwiazania ofer ta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)
IV.6.4) Pr zewiduj e sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w pr zypadku
niepr zyznania sr odków pochodzacych z budzetu Unii Europej skiej or az niepodlegaj acych
zwr otowi sr odków z pomocy udzielonej pr zez panstwa czlonkowskie Europej skiego
Porozumienia o Wolnym H andlu (EFTA), któr e mialy byc pr zeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamówienia:
IV.6.5) Pr zewiduj e sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, j ezeli srodki
sluzace sfinansowaniu zamówien na badania naukowe lub pr ace rozwoj owe, które
zamawiaj acy zamier zal pr zeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie
zostaly mu pr zyznane

IV.6.6) I nfor macj e dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu zwiazanym
z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuje, ze: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynala Stefana
Wyszynskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; tel. centrala (22) 561 88 00,

e-mail: info@uksw.edu.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Kardynala
Stefana Wyszynskiego w Warszawie jest ks. dr hab. Maciej Bala, prof. UKSW, kontakt:
iod@uksw.edu.pl; adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; - Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiazanym z postepowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UKSW
BUDYNEK NR 5 PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE WRAZ Z ROZBIÓRKA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU, DZP.371.28.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, którym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; b) na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na
podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; - nie
przysluguje Pani/Panu: a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
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danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO. ______________________ * Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest
wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje
obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjasnienie: skorzystanie z

prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalaczników. *** Wyjasnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego.

ZAL ACZNI K I - I NFORM ACJE DOTYCZACE OFERT CZESCI OWYCH
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