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Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 

2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawa - zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji  

m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 

Adres: ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, 

NIP 524-27-48-934, Regon 145972096 

Telefon: (22) 884 85 00, fax. (22) 884 84 20  

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 37 1030 1508 0000 0005 5105 3008 

e-mail: osir@osirtargowek.waw.pl 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zmówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zmówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.osirtargowek.waw.pl 

I. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póżn. zm.) zwanej dalej także „pzp”. 

II. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż oraz uruchomienie systemu parkingowego na 

terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, przy ul. Łabiszyńskiej 20 i 

20A, numery ew. działek: 5, 6/6, 6/7, 6/8 z obrębu 4-08-04, które stanowią własność Miasta 

Stołecznego Warszawy i są użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w 

Dzielnicy Targówek. 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

34996300-8 - Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa i sygnalizacyjne,  

34926000-4 – Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych, 

511000000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych, 

mailto:osir@osirtargowek.waw.pl
http://www.osirtargowek.waw.pl/
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1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców, lub produktów to przyjmuje 

się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający opisując 

przedmiot zamówienia, na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp  

3. Rozwiązania równoważne 

4. Zamawiający informuje, że zaproponowane w dokumentacji materiały do realizacji zamówienia 

ich typy i nazwy stanowią jedynie przykład i standard rozwiązania. Dopuszcza się ich zastąpienie 

przez inne o parametrach nie gorszych niż zaproponowane i posiadające odpowiednie 

certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne co oznacza iż Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) urządzenie jest 

równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na 

składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien 

przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego zestawienie proponowanych do użycia 

materiałów jak również dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane 

prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania 

oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne tzn. nie gorsze (pod rygorem 

odrzucenia oferty). Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, strona wnioskująca ponosi pełna 

odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wykaz rozwiązań równoważnych musi być 

złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 

lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 

lub innym dokumencie. 

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:  

1) miał zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny przez okres co najmniej  

36 miesięcy świadczony przez Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 

Producenta  na terenie Polski; czas reakcji na zgłoszenie awarii/uszkodzenia nie może 

przekroczyć 8 godzin roboczych, 

2) musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie naruszać jakichkolwiek 

praw osób trzecich, 

3) musi być kompletny, aż do jego uruchomienia oraz stosowania, zgodnie z 

przeznaczeniem, nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów, 

poza materiałami eksploatacyjnymi np. papier, 

4) ilość cykli MCBF (zamknięcie i otwarcie szlabanu) powinna wynosić 10 000 000 i musi 

być potwierdzona w deklaracji zgodności producenta. 

5) winien charakteryzować się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami 

technicznymi i eksploatacyjnymi opisanymi w Załączniku nr 1 do SWZ. 

6. Wykonawca  jest zobowiązany ponadto do:  
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1) opracowania dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie systemu 

parkingowego,  

2) w uzgodnieniu z zamawiającym opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego 

w związku z wykonaniem systemu parkingowego,  

3) zapewnienia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, 

4) rozładunku, montażu i podłączenia, konfiguracji i uruchomienia dostarczonego 

przedmiotu zamówienia w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

5) dostarczenia wraz z dostawą szczegółowych  instrukcji obsługi i konserwacji oraz kart 

gwarancyjnych,  

6) przeszkolenia personelu Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi i 

eksploatacji/użytkowania  systemu. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem oraz 

winno odbyć się w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu Zamawiającego 

pracującego w systemie zmianowym.  

7) przygotowania dokumentacji powykonawczej, 

8) przeprowadzenia 5 dniowego testu uruchomionego systemu zakończonego wynikiem 

pozytywnym i podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 

9) serwisowania zainstalowanego systemu w okresie gwarancji, przy czym przez 

serwisowanie Zamawiający rozumie wykonywanie napraw gwarancyjnych oraz 

prowadzenie konserwacji i przeglądów okresowych systemu w czasie obowiązywania 

gwarancji.  

7. System parkingowy składa się z m.in. następujących elementów: 

1) Terminal wjazdowy - 1 szt. 

2) Terminal wyjazdowy - 1 szt. 

3) Kamery LPR – 2 szt. 

4) Kasa ręczna - 2 szt. 

5) Kasa automatyczna  - 1 szt. 

6) Wyświetlacz wolnych miejsc parkingowych 1 szt.  

7) Wyspa parkingowa - 1 szt. 

Wszystkie elementy muszą mieć zachowaną kompatybilność techniczną. Zaproponowane 

rozwiązanie ma działać w ramach jednego systemu. 

3. Zakres robót  

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym rozmieszczenia elementów 

systemu parkingowego. 

5. Realizacja zadania będzie odbywać się w normalnie funkcjonującym obiekcie, wykonawca 

powinien tak zaplanować pracę aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać normalną prace 

obiektu. 
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6. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy systemu parkingowego, zamówienia 

polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji systemu. 

7. Wartość zamówienia w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na około 

40%. 

8. Zamówienie będzie polegało na rozbudowie systemu o terminale i szlabany i system 

informatyczny. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu objętego 

przedmiotem zamówienia w którym wykonywane będą w/w roboty budowlane. Wizja lokalna 

może być przeprowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00. 

Zainteresowani WYKONAWCY winni zgłosić do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek 

o przeprowadzenie wizji lokalnej, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jej 

przeprowadzenia. ZAMAWIAJĄCY potwierdzi możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej we 

wnioskowanym terminie, dokumentem przesłanym do WYKONAWCY na adres e-mail: 

osir@osirtargowek.waw.pl. Zamawiający nie warunkuje ważności oferty od odbycia wizji 

lokalnej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 150 do 190 dni 

 od daty zawarcia umowy. (Termin wykonania zamówienia jako jedno z kryteriów oceny oferty). 

V. Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonane prace Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy gwarancji i 36 miesięcy rękojmi 

za wady, liczone od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Działając na mocy art. 558 Kodeksu cywilnego strony rozszerzają odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na czas trwania gwarancji. 

Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu gwarancji. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. [Warunki udziału w postepowaniu] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. w art. 108 ust. 1  ustawy 

Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: 

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań. 

mailto:osir@osirtargowek.waw.pl
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1.2 Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań. 

1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań. 

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia 

warunek w tym zakresie, jeżeli: 

[Zdolność techniczna] 

•  wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie minimum dwa zamówienia (2), o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 

zł brutto każde, które obejmowały swym zakresem dostawę wraz z montażem 

systemu parkingowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane 

lub są wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać  tych dokumentów, oświadczenie wykonawcy.  

 [Zdolność zawodowa] 

• Wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą 

niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi tj. 

posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wynikające z przepisów prawa budowlanego do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz  posiadać min. 3 letnie 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub kierownika 

budowy.  

• Oraz dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne 

uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej i drogowej bez ograniczeń w zakresie obejmującym niniejsze 

zamówienie, a także posiadającej aktualny wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego i posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika w tej specjalności. 
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Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej 

mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.: m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 

r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z dnia 2016r., poz. 1725). 

1.5. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w w/w branżach jeśli wskazana osoba posiada 
wymagane uprawnienia. 

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom na 

zasadach określonych w ustawie Pzp.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 2, Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularz ofertowy– załącznik nr 2 do SWZ) tej 

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 2 oznaczać będzie, iż 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 

5. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

ponosi pełną odpowiedzialność za cały przedmiot zamówienia (również za 

podwykonawców). 

6. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego przedstawi: 

katalogi, deklaracje zgodności Producenta, karty urządzeń, które będą zamontowane do 

systemu kontroli. 

7. Od Wykonawcy wymagane będzie zapewnienia na terenie objętym robotami należytego 

ładu, porządku, przestrzegania zasad BHP i p.poż,  przepisów sanitarno – 

epidemiologicznych oraz zasad ruchu drogowego w czasie wykonywania prac oraz 

odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz wskutek innych 

działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma 

dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych: 

1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego załącznik nr 6 do 

SWZ. 

2) Wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 7 i 7a do SWZ. 
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3) 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) 

załącznik nr 9 do SWZ. 

VII. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zmówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę: będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

3) 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, 

4) 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, 

5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

6) pracy małoletnich cudzoziemców, 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), 

7) 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,  

8) 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; 

9) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1. 

10) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu 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; 
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11) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zmówienia publiczne; 

12) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu   zakłócenie konkurencji,  w  

szczególności jeżeli należy 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  postępowaniu, chyba że  przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, 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 zmówienia. 

13) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zmówienia. 

VIII. Wykaz oświadczeń, dokumentów i podmiotowych środków dowodowych 

składanych wraz z ofertą. 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ (forma dokumentu – oryginał w postaci 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Wykonawcy lub Pełnomocnika). 

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 

do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (forma dokumentu – 

oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym Wykonawcy lub Pełnomocnika). 

3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu ((forma dokumentu – oryginał w postaci 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Wykonawcy lub pełnomocnika). 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu ( Zobowiązanie, załącznik nr 5 do SWZ) 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień 

ich złożenia, 
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6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio środki dowodowe 

nie są aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców 

do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na 

dzień ich złożenia. 

7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę  do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych. 

8. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

2) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp jest podmiotowym 

środkiem dowodowym. 

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych 

środków dowodowych innych dokumentów lub oświadczeń lub są one niekompletne, 

lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich złożenia lub poprawienia, 

chyba ze: 

1) Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, poprawienie 

czy uzupełnienie, lub 

2) Zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia z 

art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 

lub oświadczeń składanych w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

3. Oświadczenie i inne dokumenty składane są pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 

5. Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu; 

6. Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy- 

podwykonawcy, na których zasobach wykonawca polega przy wykazaniu spełnienia 

warunków udziału w postepowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 

podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

7. Do oferty dołącza się również pełnomocnictwo: 
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8. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pomocą pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty 

dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty  

lub złożenia oferty i podpisania umowy.  

9.  Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzanego stosownie do art. 97 § 

2 ustawy z dnia 14 lutego 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. Elektroniczna 

kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

IX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ. 

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 

do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
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6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

email: osir@osirtargowek.waw.pl 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: osir@osirtargowek.waw.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres email: osir@osirtargowek.waw.pl. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.2452. 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 900,00 (słownie: dwa tysiące 
dziewięćset 00/100), które może być wniesione w jednej lub kilku następujących w formach: 

1) w pieniądzu 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) 

2. Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie. 

3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Handlowy 

w Warszawie S.A. nr rachunku: 90 1030 1508 0000 0005 5105 3024 (kopię wpłaty  poświadczoną 

za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy celem 

kompletności dokumentacji dołączyć do oferty 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, 

Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 
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XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Adrian Bielczenko; e-mail: a.bielczenko@osirtargowek.waw.pl  (przedmiot zamówienia) 

Urszula Budaszewska; e-mail: u.budaszewska@osirtargowek.waw.pl  (sprawy proceduralne) 

Zamawiający nie będzie prowadził i nie dopuszcza korespondencji ustnej. 

XIV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.05.2021 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, złożona w postaci 

elektronicznej w formacie danych:.pdf, .doc., .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem 

nieważności. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć 

zainstalowany na komputerze. NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista 

SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 

podpisu zaufanego. 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca utworzy 

folder skompresowany (.zip). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania 

Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

mailto:a.bielczenko@osirtargowek.waw.pl
mailto:u.budaszewska@osirtargowek.waw.pl
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5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (zał. 3 i 4) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 

8. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

9. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

10. Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

XVI. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  14 kwietnia 2021 

roku, do godz. 10.00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 

zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 
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6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XVII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia, o godzinie  11:00 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zmówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach 

lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, 

których oferty zostały otwarte, oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej  

prowadzonego postępowania. 

XVIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku. 

3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 

223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
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2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, 

co do treści SWZ przy zastosowaniu n/w kryteriów: 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

 

 

X = C + T + G   gdzie: 

KRYTERIUM WAGA (%) 

C Cena oferty 60 % 

T Termin wykonania 20% 

G Okres gwarancji 20% 

 RAZEM     100 % 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą 

oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie mniejsza 

(proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z poniższymi wzorami. 

Cena oferowana (C ) - o wadze 60% (60/100 pkt). 

Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie wykorzystany wzór: 

  

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ryczałtową brutto realizacji całości zamówienia, oferty 

złożonej przez Wykonawcę.  

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium oceny jest oferta, która 

przedstawia najniższą cenę brutto realizacji przedmiotu umowy. W trakcie oceny pozostałe oferty 

uzyskają proporcjonalnie (zgodnie z powyższym wzorem) mniejszą ilość punktów w stosunku do 

oferty najkorzystniejszej.  

 

Termin wykonania zamówienia (T ) – o wadze 20%  
 

Kryterium to zostanie obliczone w następujący sposób: 

− Punkty przyznane za kryterium „Termin wykonania zamówienia (T)” – zgodnie  z deklaracją 

Wykonawcy określoną w Formularzu ofertowym. Minimalny termin wykonania wynosi 150 dni, 

maksymalny termin wykonania wynosi 190 dni liczony od dnia zawarcia umowy. 
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(T) =  {

0pkt − dla terminu 190 dni

PUNKTACJA = 20pkt ×
termin najkrótszy (w dniach)

Termin badany (w dniach)

 

 

PRÓG ZABEZPIECZAJĄCY: W przypadku zaoferowania terminu wykonania krótszego niż 150 dni, do 

celów obliczenia punktacji przyjęta zostanie wartość progowa: 150 dni, natomiast do umowy 

zostanie wpisany termin zaoferowany. 

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium jest oferta, która przedstawia 
najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Okres gwarancji (G ) – o wadze 20%  
Poprzez okres gwarancji Zamawiający rozumie okres określony w miesiącach, jakim Wykonawca 
obejmie przedmiot zamówienia. Okres rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru systemu parkingowego. 

 
Kryterium to zostanie obliczone w następujący sposób: 

− Punkty przyznane za kryterium Okres gwarancji (G )– zgodnie  z deklaracją Wykonawcy określoną w 

Formularzu ofertowym. Minimalna gwarancja żądana przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.    

Za 36 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

 (𝐺) =  {
𝑃𝑈𝑁𝐾𝑇𝐴𝐶𝐽𝐴 = 20𝑝𝑘𝑡 ×

𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑎  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 

𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑎
 

 

PRÓG ZABEZPIECZAJĄCY: W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy 

do celów obliczenia punktacji przyjęta zostanie wartość progowa 48 miesięcy. 

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium jest oferta, która przedstawia 
najdłuższy okres gwarancji.  
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy , jego oferta 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według 

w/w kryteriów w skali 0 – 100 pkt. Ofercie zostanie przyznana liczba punktów równa:   

X= C + T + G  

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, 

oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

Wykonawcy, którego oferta została wyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zmówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zmówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zmówienia złożono tylko jedną 

ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik 

Nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zmówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zmówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zmówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” pzp. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. 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”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa, 

reprezentowany przez Dyrektora.  

2)  Administrator w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. 

Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym 

można skontaktować się pisząc na  e-mail – ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 *; 

mailto:ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl
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− 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; 

9) 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. 

Dodatkowe informacje :  

1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu 

terminu do ich wniesienia.  

2) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą.  

4) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

5) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

6) Zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których 

mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.  

7) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych 

danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

8) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  

o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
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Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym  

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

XXII. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia;  

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy  

Załącznik nr  3 i 4 – Oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Załącznik  nr 5 – Zobowiązanie; 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób; 

Załącznik  nr 7 i 7a - Wykaz robót; 

Załącznik nr 8 – Projekt umowy 

Załącznik nr 9 – Grupa kapitałowa 

Załącznik nr 10 – klauzula informacyjna RODO 
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