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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Miasto Stołeczne Warszawa 
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
www.um.warszawa.pl  
w imieniu którego działa: 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
ul. Hoża 13 a 
00-528 Warszawa 
www.zzw.waw.pl 
zamowienia@zzw.waw.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91e ustawy Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem 

niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających.  
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadań inwestycyjnych „Specjalistyczny 
pomost wioślarski” oraz „Realizacja projektu Przystań Warszawa” (Budżet partycypacyjny nr 
1943 (PART18)).  
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane decyzje, 
pozwolenia, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz 
pełnił będzie nadzór autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie 
przedmiotu zamówienia.  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 zakres podstawowy – szczegółowo opisany w rozdziale 1.1, 1.3 i 1.4. (z wyłączeniem pkt 

1.4.3) Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 
 prawo opcji – opisane w pkt 1.4.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ . 

3. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania może skorzystać z prawa opcji na 
zamówienie: 
 Pomostu pływającego o szerokości ok 2,4 m i łącznej długości do 100 m o konstrukcji 

nośnej z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych. 
3.1. Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji zostanie wykonany na warunkach 

ustalonych w Umowie. 
3.2. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: 

1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, 
na dwa tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji; 
2) Zamawiający wraz z informacją, o której mowa w pkt 1) powyżej przekaże pisemne 
polecenie wykonania zamówienia objętego prawem opcji wskazując zakres zleconych 
prac. Termin rozpoczęcia i zakończenia przez Wykonawcę realizacji zadania objętego 
prawem opcji  zostanie uwzględniony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po 
otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej.  
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3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji zgodne z 
ofertą Wykonawcy. 

3.4. Przed wdrożeniem prawa opcji Wykonawca wniesie Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, stanowiące 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego za zlecone w ramach 
prawa opcji prace.  

3.5. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje 
taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie 
objętym opcją. 

3.6. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie 
stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy zgodnie z prawem opcji określonym w Programie funkcjonalno- 
użytkowym 

4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu, w jego 
okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 
niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Termin dokonania wizji miejsca 
wykonywania robót Wykonawca winien wcześniej uzgodnić z osobą uprawnioną 
do porozumiewania się w zakresie merytorycznym. 

5. Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień - (CPV): 
34515000-0 Konstrukcje pływające 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. na zamówienie pomostu pływającego o szerokości ok 2,4 m i łącznej 
długości do 100 m. Zamówienie zostanie udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod 
warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a jego 
przedmiotem będą roboty o charakterze podobnym do wskazanych w PFU, stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy 
Pzp.  

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
12. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.  
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców.  
16. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).  

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia. 

18. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, europejskim ocenom technicznym, 
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aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zawartych przy opisie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, 
że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone wymagania. 

19. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a) ustawy Pzp, 
tj. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) polegających na (rodzaj czynności):  

 montażu elementów składowych pomostów na terenie robót, 
 

20.1. W terminie 3 dni od daty przekazania terenu robót Wykonawca przedstawi wykaz 
pracowników, stanowiący załącznik nr 5 do umowy, którzy będą w okresie realizacji 
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy. Wykaz pracowników, o którym mowa powyżej, powinien zawierać: imię 
i nazwisko pracownika, stanowisko, datę zawarcia oraz okres obowiązywania umowy 
o pracę. 

20.2. Wymagania określające sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia 
zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia najpóźniej do 31.07.2021 r. , w tym: 
1) przedłożenie Zamawiającemu koncepcji przestrzennej pomostów pływających - w terminie 

do 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, 
2) zakończenie wykonywania operatu wodnoprawnego wraz z kompletnym wnioskiem 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy, 
3) zakończenie wykonywania dokumentacji projektowej – w terminie do 90 dni od daty 

zawarcia Umowy, 
4) dostawa i zakończenie prac montażowych: najpóźniej do dnia 31.07.2021r.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
1.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: 
 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie i prawidłowo 
zaprojektował i kompleksowo wykonał (dostawa wraz z montażem) przynajmniej dwa 
pomosty pływające o długości nie mniej niż 30 m każdy wraz z elementami kotwiącymi i 
trapem. 

Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. „Wykonanie” powinno być potwierdzone 
dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie robót tj. protokołem odbioru 
końcowego robót lub poświadczeniem/referencjami, które zawierają w treści informację o 
należytym i terminowym wykonaniu robót. 
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2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: 

 jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub w specjalności 
inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub w specjalności inżynieryjnej 
drogowej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 
bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym 
zakresie oraz minimum 24 miesiące doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących budowę 
lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych. 
 

UWAGA: Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej, uprawnienia 
w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SIWZ, powinny być zgodne z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Osoba, która posiada 
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia 
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji 
przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuje te dokumenty, jako 
obowiązujące.  

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe 
przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które 
potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia. 
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). 
Wskazana osoba musi posiadać przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego, czyli 
powinna być wpisana na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

1.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 oraz 

4 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
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są wymagane. 
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 4 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt 1.1.2 oraz 1.1.3 powyżej. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH, SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA. 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiących wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w Rozdziale V SIWZ. Wzór oświadczeń określa załącznik nr 2  oraz 2A  do SIWZ. 

1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej .  

1.2 Zamawiający wymaga żeby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.  

1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

2.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
2.1.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik nr 3 do SIWZ; 

2.1.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
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wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SIWZ; 

2.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu: 

2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

2.2.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

2.2.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 6  do SIWZ. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) pkt 2.2.1 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

2)  pkt 2.2.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i ppkt 2) SIWZ powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 SIWZ stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca 
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 2.2.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) 
SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby. Przepis pkt 4 SIWZ stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 
5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający 
wezwie go do złożenia, w terminie określonym w pkt 2 powyżej, w odniesieniu 
do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w  pkt 2.2 powyżej. 

11. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp udowodnił Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

13. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego 
osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym 
zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

UWAGA: Działając zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VII. WYMAGANA FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
oraz dotyczące podwykonawców należy złożyć w oryginale lub opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal;. 

2. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa 
w pkt 1 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal portal oraz poczty 
elektronicznej;. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
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na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

6. Wszelkie dokumenty sporządzone języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego 
ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być załączony dokument 
ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ O OSOBACH 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza sposób przekazywania sobie 
przez strony postępowania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, w tym: 

1) pisemnie na adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza5/11D, 00-548 
Warszawa  

2) drogą elektroniczną: zamowienia@zzw.waw.pl  
2. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 
do wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty. 

a) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty elektronicznie za pośrednictwem Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu (w przypadku złożenia oferty elektronicznie 
Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP oraz kwalifikowany podpis elektroniczny);  
- maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB. 
- identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stronie 
internetowej Zamawiającego. 

b) Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia elektronicznie za 
pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl lub ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal (w przypadku przekazywania oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia elektronicznie, Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP oraz 
kwalifikowany podpis elektroniczny). 
- dokumenty muszą mieć postać elektroniczną w formacie danych pdf i być podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
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przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie ePUAP. 
d) Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje 
się datę ich przekazania na ePUAP lub serwer pocztowy Zamawiającego. 

e) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

f) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 

4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści 
SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie 
internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie 
internetowej. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, 

przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) w pieniądzu,  
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) w gwarancjach bankowych,  
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).  

2. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek bankowy określony poniżej przed 
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upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy: 
 

City Handlowy 
nr rachunku 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 

z adnotacją: Wadium w postępowaniu nr sprawy: 46/PN/2020 
 

4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu Wykonawca winien dołączyć 
do oferty. 

5. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 powyżej (z wyłączeniem formy 
pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, 
ul. Kruczej 5/11d (pok. 31) a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem. Wykonawca może również dołączyć do swojej oferty oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, ale w sposób umożliwiający jego zwrot, 
tzn. nie związany na stałe z ofertą. 

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powyżej, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, 
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  

7. Dla ofert złożonych w formie elektronicznej wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał 
dokumentu w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wystawcę gwarancji/poręczenia, należy przesłać zamawiającemu przed upływem 
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny 
termin składania ofert). 

8. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne 
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełniej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp na pierwsze pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Jako beneficjenta 
gwarancji lub poręczenia należy wskazać „Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu 
którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie 
wniesione w sposób nieprawidłowy. 

10. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 
Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych art. 46 ust. 
4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej nie powoduje utraty wadium. 



str. 12 
 

6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca 
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.  
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu 

„Formularza oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
4. Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami powinien 

być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. 
5. Do oferty należy dołączyć koncepcję przestrzenną wszystkich pomostów z zakresu 

podstawowego i ich montażu wraz z informacjami o materiałach i wyposażeniu pomostów.  
W koncepcji należy uwzględnić w szczególności przekroje i rzut pomostów (na rzucie 
pomostu „Przystań Warszawa” należy wskazać, którą część pomostu będzie stanowiła część 
pomostu - ogólnodostępna, a którą część wodniacka – z dostępem dla długich łodzi z 
wiosłami, z możliwością zacumowania czy wykorzystania do innych funkcji) wraz z 
wyposażeniem w odniesieniu do specyficznej sytuacji lokalizacyjnej z uwzględnieniem zmian 
wynikających z warunków hydrologicznych.  
Dla pomostu „Przystań Warszawa” dodatkowo koncepcja winna zawierać dwa warianty 
montażu: 
1) zgodny z funkcjami określonymi w pkt. 1.4.2.2 PFU, gdzie mamy m.in. wydzielone boisko,  
2) kiedy wszystkie pomosty są spięte razem i przycumowane do nabrzeża przy pomoście 

ogólnodostępnym.  
Jeden z załączonych przekrojów (dla każdego pomostu z osobna) musi przedstawiać system 
montażu trapu dla stanów wody -0,78 m0W, +0,52 m0W, +3,95 m0W. Na podstawie 
załączonych informacji Zamawiający dokona oceny jakości i funkcjonalności rozwiązań. 
Ponadto koncepcja powinna zawierać ogólne informacje o użytych materiałach do budowy 
Przedmiotu zamówienia, w tym pomostów, trapu, elementów kotwiących, elementów 
cumowniczych oraz zestawu ratunkowego z drabinką i kanałów technicznych.  

6. Koncepcja będąca elementem oferty powinna być przygotowana w wersji papierowej 
i elektronicznej w postaci arkuszy w formacie A3 (pliki *.jpg oraz *.tiff lub *.pdf). 

7. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.  

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę.  

9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, którą należy 
zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................    Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
Nazwa i adres wykonawcy        

ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa 

 
OFERTA 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem 
niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów 

pływających  
znak sprawy 46/PN/2020 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED:  ………………….., godz.:………………… 
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10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 
wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 
jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.  

11. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane 
to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.  

12. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 
z późn. zm.), pod warunkiem, że Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych 
do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).  

13. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących 
tajemnice przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje 
na osobnych stronach oznaczonych klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1010 z późn. zm.)”.  

14. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 
będzie ich odtajnieniem.  

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

17. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie, z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1010 z późn. zm.) są: nie 
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub 
organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 
celu zachowania ich poufności. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej 
Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do 
prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem. 
a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 
miniPortal. 
b. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
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zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
c.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

19. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.  
20. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, 

wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.  

21. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, 
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem 

ePUAP w terminie do dnia 16 października 2020 r. do godziny 11:30 w siedzibie Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy  przy ul. Kruczej 5/11D 00-548 Warszawa, w pokoju nr 31. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj.: 16 października 2020 r., o godz. 12:00 w 
budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie w pokoju nr 16. 

3. Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej nastąpi poprzez użycie aplikacji do 
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i 
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane 
zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, 
oraz warunki płatności zawarte w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zzw.waw.pl 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w pkt 1 powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom niezwłocznie. 
 

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty 

i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 
2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać w formularzu oferty cenę. 
3. W ramach zamówienia Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem 

i zabezpieczeniem terenu prowadzonych prac, koszty transportu. 
4. Wykonawca podaje cenę oferty brutto wyliczoną zgodnie z formularzem ofertowym. 
5. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza 

się wariantowości cen. 
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
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przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, 
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego 
miejsca po przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia ceny oferty, to ten sposób 
wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona 
przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą 
zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki 
poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone 
do 1 grosza. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 
 „Cena” (C) – 60 pkt; 
 „Koncepcja przestrzenna pomostów pływających” („K”) – 40 pkt. 

2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty: 
2.1 Punkty w kryterium „Cena” (C) zostaną przyznane w ramach dwóch podkryteriów: 

a) Cena za zamówienie podstawowe (Cp) – 55 pkt. 

b) cena za Prawo opcji  (Co) – 5 pkt. 

Punkty w ramach podkryterium „Cena za zamówienie podstawowe” (Cp) zostaną przyznane 

według następującego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie podstawowe 
Cp =   --------------------------------------------------------------------------------------------------  x 55 

cena brutto za zamówienie podstawowe badanej oferty 

Punkty w ramach podkryterium „Cena za Prawo opcji  zostaną przyznane według następującego 

wzoru: 

        najniższa zaoferowana cena brutto za prawo opcji  
Co =   ---------------------------------------------------------------------------------------------  x 5  

         cena brutto za prawo opcji badanej oferty 

 
Łączna ilość punktów w kryterium „Cena ofertowa brutto” zostanie obliczona według wzoru: 
C = Cp + Co 

 
2.2 Punkty w kryterium „Koncepcja przestrzenna pomostów pływających” („K”). punkty 

zostaną przyznane indywidualnie przez każdego członka komisji przetargowej dokonującego 
oceny poszczególnych ofert podlegających ocenie, w skali od 0 do 40 punktów w ramach 
następujących podkryterów: 

 jakość i funkcjonalność rozwiązań (ocena -0-30 pkt); 
 subiektywna atrakcyjność wizualno-estetyczna w tym spójność z istniejącą 

infrastrukturą Portu (ocena -0-10 pkt). 

Wykonawca do oferty musi dołączyć koncepcję przestrzenną wszystkich pomostów z zakresu 
podstawowego i ich montażu wraz z informacjami o materiałach i wyposażeniu pomostów.  

W koncepcji należy uwzględnić w szczególności przekroje i rzut pomostów (na rzucie pomostu 
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„Przystań Warszawa” należy wskazać, którą część pomostu będzie stanowiła część pomostu - 
ogólnodostępna, a którą część wodniacka – z dostępem dla długich łodzi z wiosłami, z 
możliwością zacumowania czy wykorzystania do innych funkcji) wraz z wyposażeniem w 
odniesieniu do specyficznej sytuacji lokalizacyjnej z uwzględnieniem zmian wynikających z 
warunków hydrologicznych.  

Dla pomostu „Przystań Warszawa” dodatkowo koncepcja winna zawierać dwa warianty 
montażu: 

1) zgodny z funkcjami określonymi w pkt. 1.4.2.2 PFU, gdzie mamy m.in. wydzielone boisko,  

2) kiedy wszystkie pomosty są spięte razem i przycumowane do nabrzeża przy pomoście 
ogólnodostępnym.  

Jeden z załączonych przekrojów (dla każdego pomostu z osobna) musi przedstawiać system 
montażu trapu dla stanów wody -0,78 m0W, +0,52 m0W, +3,95 m0W. Na podstawie 
załączonych informacji Zamawiający dokona oceny jakości i funkcjonalności rozwiązań. 

Ponadto koncepcja powinna zawierać ogólne informacje o użytych materiałach do budowy 
Przedmiotu zamówienia, w tym pomostów, trapu, elementów kotwiących, elementów 
cumowniczych oraz zestawu ratunkowego z drabinką i kanałów technicznych.  

Na podstawie załączonych informacji Zamawiający dokona oceny rozwiązań wg kryteriów: 

1) jakości i funkcjonalności rozwiązań (łącznie do 30 pkt.), w tym podkryterium: 

- spójna i w pełni czytelna koncepcja przestrzenna pomostów pływających wraz z pełnymi 
informacjami o materiałach i wyposażeniu zgodnie z wymogami programu funkcjonalno-
użytkowego zawierająca przekroje i rzuty pomostów pływających, świadcząca o zrozumieniu 
przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego, w tym o funkcjonalności przyjętych 
rozwiązań. 

Sposób oceny: 

• 1 pkt (niespójna lub/i nieczytelna koncepcja przestrzenna pomostów pływających, brak 
informacji o materiałach i wyposażeniu lub/i koncepcja niezgodna z wymogami programu 
funkcjonalno-użytkowego niezawierająca przekrojów i rzutów pomostów pływających, 
świadcząca o niezrozumieniu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego, w tym o 
niefunkcjonalności przyjętych rozwiązań); 

• 10 pkt. (niedostatecznie spójna lub/i nieczytelna koncepcja przestrzenna pomostów 
pływających wraz z niepełnymi informacjami o materiałach i wyposażeniu lub/i niezgodna z 
wymogami programu funkcjonalno-użytkowego zawierająca przekroje i rzuty pomostów 
pływających, świadczące o nie zrozumieniu przedmiotu zamówienia i wymagań 
Zamawiającego, w tym o funkcjonalności przyjętych rozwiązań); 

• 20 pkt. (spójna i czytelna koncepcja przestrzenna pomostów pływających wraz z 
informacjami o materiałach i wyposażeniu zgodnie z wymogami programu funkcjonalno-
użytkowego zawierająca przekroje i rzuty pomostów pływających, świadcząca o zrozumieniu 
przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego, w tym o funkcjonalności przyjętych 
rozwiązań) 

• 30 pkt. (spójna i w pełni czytelna koncepcja przestrzenna pomostów pływających wraz z 
pełnymi informacjami o materiałach i wyposażeniu pomostów pływających zgodnie z 
wymogami programu funkcjonalno-użytkowego zawierająca przekroje i rzuty, świadcząca o 
bardzo dobrym zrozumieniu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego, w tym o 
funkcjonalności przyjętych rozwiązań). 

Ocena tego kryterium będzie liczona jako średnia ocen poszczególnych członków komisji 
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zwołanej przez Zamawiającego do oceny ofert. Maksymalna ilość punktów jakie może 
przyznać komisja to 30 pkt. 

2) subiektywna atrakcyjność wizualno-estetyczna w tym spójność z istniejącą infrastrukturą 
Portu (łącznie do 10 pkt.), w tym podkryterium: 

Estetyczna i atrakcyjna koncepcja przestrzenna pomostów pływających, harmonijnie wpisująca 
się w otoczenie, spójna pod względem użytych materiałów i zastosowanej kolorystyki ze 
zmodernizowanymi elementami Portu Czerniakowskiego (np. pomosty cumownicze, biofiltr). 

• 1 pkt - koncepcja przestrzenna pomostów pływających nie wpisująca się w otoczenie, 
niespójna pod względem użytych materiałów i zastosowanej kolorystyki ze 
zmodernizowanymi elementami Portu Czerniakowskiego; 

• 5 pkt - estetyczna koncepcja przestrzenna pomostów pływających, dobrze wpisująca się w 
otoczenie, spójna pod względem użytych materiałów i zastosowanej kolorystyki ze 
zmodernizowanymi elementami Portu Czerniakowskiego; 

• 10 pkt estetyczna i atrakcyjna koncepcja przestrzenna pomostów pływających, bardzo 
dobrze wpisująca się w otoczenie, spójna pod względem użytych materiałów i zastosowanej 
kolorystyki ze zmodernizowanymi elementami Portu Czerniakowskiego. 

Ocena tego kryterium będzie liczona jako średnia ocen poszczególnych członków komisji 
zwołanej przez Zamawiającego do oceny ofert. Maksymalna ilość punktów jakie może 
przyznać komisja to 10 pkt. 

 

3. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:  

S = C+ K 

       Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

XV.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy 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. 
Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego 
Wykonawcy zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy 
od zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 1 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 
Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia 
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem 
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
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4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany 

do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto oferty). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Handlowy 

nr rachunku: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035. 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) 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.  
3. Zamawiający nie wyraża zgody na weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
oraz na ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone: 
1) w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia. 
Z jego treści musi wynikać, że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, 
nieodwołalnie oraz w terminie co najwyżej 21 dni na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, zaś terminy ważności zabezpieczenia winny gwarantować wypłatę zgodnie 
z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi powyżej. 

6. Wszystkie inne postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w tym zasady jego zwrotu odbywać się będą zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH 

1. Postanowienia umowy, w tym istotne zmiany umowy oraz warunki płatności - określa wzór 
umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej 
ze wzorem umowy załączonym do SIWZ. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy 
Pzp. 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Klauzula informacyjna w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni 
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa. Możecie 
się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Hoża 13a, 
00-528 Warszawa, przez email: kontakt@zzw.waw.pl, telefonicznie: 22 277 42 00. 
W Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
Z Inspektorem możecie się Państwo kontaktować pod adresem ul. Hoża 13a, 00-528 
Warszawa, email – daneosobowe@zzw.waw.pl, tel.: 22- 277 42 24. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest:   
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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 (dalej: RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  

2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania 
określonego w art. 24 ust.1 pkt 13-15 i 21-22, ust. 5 pkt 5-8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, 
i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które 
są upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji następujących celów: wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, realizacji umów zawartych 
z kontrahentami ZZW, w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane 
są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu 
do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie 
retencji danych, ograniczenia przetwarzania. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych, w zakresie 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
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w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje 
odrzuceniem oferty. 

2. Klauzula informacyjna w zakresie realizacji umowy. Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Hoża 13a, 00-528 
Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: listownie 
na adres: ul. Hoża  13a , 00-528 Warszawa, przez email: kontakt@zzw.waw.pl, telefonicznie:  
22 - 277 42 00. W Zarządzie Zieleni został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
Z Inspektorem możecie się Państwo kontaktować pod adresem ul. Hoża 13a, 00-528 
Warszawa, email – daneosobowe@zzw.waw.pl, tel.: 22-277 42 24. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art 6 ust. 1 lit b 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 (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie: 
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy; 
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych; 
3) dochodzenia roszczeń; 
4) archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, 

które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji następujących 
celów: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, 
realizacji umów zawartych z kontrahentami ZZW, w pozostałych przypadkach dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przysługują Państwu następujące prawa: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych 
po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych 
osobowych. 

2) Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

3) Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy 
i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy. 
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 
zostały w dziale VI ustawy Pzp. 
 

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (stanowią integralną część SIWZ): 
Załącznik nr 1 –Program Funkcjonalno-Użytkowy;  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 2A – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 
Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 4 – Wykaz osób 
Załącznik nr 5 – Formularz oferty; 
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 7 - Wzór umowy; 
 


