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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

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

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnianie
pod adresem:
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/1-pn2022/?preview_id=29439&preview_nonce=153602ade3&_thumbnail_id=-1&preview=true
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie
przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, o której mowa w art. 227 - 238 ustawy Pzp.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków i przy
ciekach wodnych w m.st. Warszawie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia
wykonawca wykona następujące prace i zadania:
1) wstępny monitoring każdej lokalizacji w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy,
w celu oszacowania zapotrzebowania środków technicznych do przeprowadzenia deratyzacji
oraz powierzchni, jaka powinna być objęta deratyzacją oraz identyfikacja gatunku, w celu
wykluczenia obecności osobników Arvicola (Karczownik) objętych ochroną,
2) rozstawienie oraz oznakowanie piktogramem o środkach trujących stacji deratyzacyjnych
w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, przytwierdzonych do gruntu wraz z
preparatami (rodentycydami) w ilości odpowiedniej do wielkości terenu i zaobserwowanej
populacji gryzoni. Miejsca muszą być osłonięte roślinnością, ukryte i oddalone od ciągów
komunikacyjnych.
3) przesłanie w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy dokumentacji
powykonawczej (mapowej) z lokalizacją zamontowanych stacji deratyzacyjnych i ich
numerami, dla każdej lokalizacji, w formie cyfrowej, na adres mailowy wskazany w § 11 ust. 1.
Pliki mapowe muszą być przygotowane w formacie .gml, .kml, lub .shp, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. W terminie 7 dni od daty akceptacji dokumentacji
powykonawczej, Wykonawca dostarczy jej ostateczną wersję Zamawiającemu w formie
elektronicznej na nośniku pendrive.
4) umieszczanie rodentycydów bezpośrednio w norach gryzoni, w zależności od potrzeby
(dotyczy terenów dostępnych dla psów i innych zwierząt w parkach, skwerach, zieleńcach i
przy kanałach),
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5) monitoring stacji i miejsc bytowania gryzoni co najmniej 2 razy w tygodniu i uzupełnianie
rodentycydów, przenoszenie stacji w nowe miejsca bytowania gryzoni, przy czym w
przypadku przenoszenia stacji należy przesłać Zamawiającemu aktualizację dokumentacji
powykonawczej. Postanowienia pkt 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
6) usuwanie i utylizacja martwych gryzoni oraz przekazywanie profesjonalnej firmie
zajmującej się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich
(Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zwłok zwierząt własnym transportem),
7) dwa razy w miesiącu czyszczenie i dezynfekcja stacji deratyzacyjnych, wymiana
uszkodzonych stacji,
8) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu drogą mailową na adres wskazany w § 11
ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, raportu z przeprowadzonych prac
w danym miesiącu, w ostatnim dniu miesiąca, a w przypadku, gdy wypada on w sobotę lub
dzień wolny od pracy, pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego. Raport powinien
zawierać informacje o przeprowadzonych ww. pracach w uwzględnieniu podziału na dzielnice
i ich lokalizacje.
W ramach działań interwencyjnych Wykonawca wykona następujące prace i zadania:
1) wstępny monitoring, w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,
w celu oszacowania zapotrzebowania środków technicznych do przeprowadzenia deratyzacji
oraz powierzchni, jaka powinna być objęta deratyzacją oraz identyfikacja gatunku, w celu
wykluczenia obecności osobników Arvicola (Karczownik) objętych ochroną,
2) rozstawienie oraz oznakowane piktogramem o środkach trujących stacji deratyzacyjnych
w terminie do 3 od dnia zgłoszenie przez Zamawiającego, przytwierdzonych do gruntu wraz z
preparatami (rodentycydami) w ilości odpowiedniej do wielkości terenu i zaobserwowanej
populacji gryzoni. Miejsca muszą być osłonięte roślinnością, ukryte i oddalone od ciągów
komunikacyjnych,
3) przesłanie w terminie do 4 dni od dnia zgłoszenie przez Zamawiającego dokumentacji
powykonawczej (mapowej) z lokalizacją zamontowanych
stacji deratyzacyjnych i ich
numerami, dla każdej lokalizacji, w formie cyfrowej, na adres mailowy wskazany w § 11 ust. 1.
Pliki mapowe muszą być przygotowane w formacie .gml, .kml, lub .shp, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. W terminie 7 dni od daty akceptacji dokumentacji
powykonawczej, Wykonawca dostarczy jej ostateczną wersję Zamawiającemu w formie
elektronicznej na nośniku pendrive.
4) umieszczanie rodentycydów bezpośrednio w norach gryzoni, w zależności od potrzeby
(dotyczy terenów dostępnych dla psów i innych zwierząt w parkach, skwerach, zieleńcach i
przy kanałach),
9) monitoring stacji i miejsc bytowania gryzoni 2 razy w tygodniu i uzupełnianie
rodentycydów, przenoszenie stacji w nowe miejsca bytowania gryzoni w danym obszarze
zgłoszenia, przy czym w przypadku przenoszenia stacji należy przesłać Zamawiającemu
aktualizację dokumentacji powykonawczej. Postanowienia pkt 3 powyżej stosuje się
odpowiednio.
5) usuwanie i utylizacja martwych gryzoni oraz przekazywanie profesjonalnej firmie
zajmującej się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich
(Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zwłok zwierząt własnym transportem),
6) dwa razy w miesiącu czyszczenie i dezynfekcja stacji deratyzacyjnych, wymiana
uszkodzonych stacji,
7) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu drogą mailową na adres wskazany w § 11
ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, raportu z przeprowadzonych prac
w danym miesiącu, w ostatnim dniu miesiąca, a w przypadku, gdy wypada on w sobotę lub
dzień wolny od pracy, pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego. Raport powinien
zawierać informacje o przeprowadzonych ww. pracach w uwzględnieniu podziału na dzielnice
i ich lokalizacje.
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2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany we wzorze umowy stanowiący załącznik
nr 1 do SWZ, w kosztorysach stanowiących załącznik nr 3A-3I do SWZ oraz w lokalizacji
obiektów stanowiących załącznik nr 4A-4I do SWZ.
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień - (CPV):
77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni.
90922000-6 – usługi zwalczania szkodników
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) w zw. z art.
91 ust. 1 ustawy Pzp na dowolną część lub części zamówienia.
4.1. Nazwy jakie Zamawiający nadał poszczególnym częściom zamówienia:
 Część 1 – Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków na terenie dzielnicy
Śródmieście;
 Część 2 – Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków dzielnic Bielany i Żoliborz;
 Część 3 – Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków na terenie dzielnic Wola i
Bemowo
 Część 4 – Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków na terenie dzielnicy
Mokotów
 Część 5 – Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków na terenie dzielnic Ochota,
Ursus, Włochy
 Część 6 – Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków na terenie dzielnic PragaPółnoc, Targówek
 Część 7 – Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków na terenie dzielnic
Rembertów, Wawer, Wesoła, Praga-Południe
 Część 8 – Deratyzacja na terenach bulwarów Wiślanych;
 Część 9 – Deratyzacja na terenach przy ciekach wodnych
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną
udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich
środków w budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych
w we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 1 do SWZ, w kosztorysach stanowiących
załącznik nr 3A-3I do SWZ oraz w wykazie obiektów stanowiący załącznik nr 4A-4I.
7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji o którym
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem deratyzacje terenów w ilości do 30% łącznej wartości umowy
zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 3A-3I do SWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 ustawy
Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy
Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań.
17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
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przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców
(o ile są one znane na etapie składania ofert).
19. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę zawartą
między Wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane,
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi
podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
potwierdzenia 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. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
21. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, tj. wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - osób
wykonujących prace w zakresie pielęgnacji roślin określone w załączniku nr 3 do Umowy.
21.1. Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą w okresie realizacji umowy
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
21.2. Wymagania określające sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 95 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 1 do SWZ.
IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: od 01.04.2022 do 30.11.2024 r.
V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. 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;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy
lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PKT 1), 2), 4), 5) I 7)
USTAWY PZP.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:
1.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.2. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego
lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa

str. 6

w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko
prawom
pracownika
lub
wykroczenie
przeciwko
środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
1.3. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury;
1.4. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
1.5. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi
za wady.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1),
2) i 5) ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2), 5) i 7) ustawy Pzp, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
VII.

INFORMACJA O
ZAMÓWIENIA.

WARUNKACH

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

O

UDZIELENIE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadą aktualne zezwolenia na
obrót i stosowanie preparatów higieny sanitarnej wszystkich klas toksyczności do wykonania
przedmiotu zamówienia.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w ramach jednej umowy wykonywał lub wykonuje
deratyzację o łącznej wartości nie mniejszej niż:


100 000,00 zł brutto dla części: 1, 4 i 9
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 40 000,00 zł. brutto dla części 5
 20 000,00 zł. brutto dl części: 3, 6 i 7
 10 000,00 zł. brutto dla części: 2 i 8
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
1.4.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego,
jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję
kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określa w szczególności:
6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
8. Stosownie do postanowień art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje najpierw
dokonanie badania i oceny ofert, a następnie dokonanie kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu.
9. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w ust. 8, zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych
środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ (i art. 125
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ust. 1 ustawy Pzp), potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert
pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający będzie kontynuował procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której
mowa w ust. 8, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu,
a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia, dalej jako „JEDZ”. JEDZ stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA:
W części IV: Kryteria kwalifikacji – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa
w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.
2. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1,
także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących:
7.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.4.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
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zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy
te
usługi
zostały
wykonane
lub
są
wykonywane
należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających
się
lub
ciągłych
nadal
wykonywanych
referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu określa załącznik
nr 5 do SWZ;
7.4.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór
wykazu określa załączniki nr 6 do SWZ.
UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
8. 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.
9. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę
lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
IX.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA.

1. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
1.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
1.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
1.1.3. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
1.1.4. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę aresztu.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową,
albo oświadczenia
o
przynależności
do tej samej
grupy
kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 8 do SWZ;
1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia
społeczne
lub
zdrowotne
wraz
z
zaświadczeniem
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności
1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
1.6.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
1.6.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
1.6.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
1.6.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
1.6.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
1.6.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie,
za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
1.6.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
1.6.8. art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
1.6.9. art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
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3.

4.

5.

6.

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.1 powyżej
składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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,
w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.1. powyżej. Dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą
się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp
oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części
dokumentem
zawierającym
odpowiednio
oświadczenie
wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
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. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy. PZP.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp,
Zamawiający wezwie go do złożenia, w terminie określonym w rozdziale IX pkt 6 SWZ,
w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 1 powyżej.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp, lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

X.
SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Ofertę, w tym JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia
korespondencji związanej z postępowaniem.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
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 „Instrukcji użytkownika”,
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dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6. 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
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP) i zaszyfrowane.
7. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP) i zaszyfrować.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Oferta:
11.1. której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2
ustawy;
11.2 która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
- podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy Pzp.
12. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów SWZ należy, zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XII
niniejszej SWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
13. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa,
złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa powyżej dokonuje mocodawca lub notariusz.
XI.
FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), dalej jako „rozporządzenie”.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia,
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku
(§ 4 ust. 1 rozporządzenia).
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp
lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach,
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje
się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).
Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje
w przypadku:
8.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca,
w
zakresie
podmiotowych
środków
dowodowych
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego
z nich dotyczą;
8.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
8.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4
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rozporządzenia).
10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).
11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej
i
opatruje
się
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
(§ 7 ust. 1 rozporządzenia).
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).
13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
13.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego
z nich dotyczą;
13.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
13.3. pełnomocnictwa - mocodawca.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4
rozporządzenia).
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
(§ 8 rozporządzenia).
16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe
lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje
się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).
17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności
identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią
dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).
18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia).
19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać
łącznie następujące wymagania:
19.1 muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
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lub na informatycznym nośniku danych;
19.2 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
19.3 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku;
19.4 muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
XII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,
dostępnego
pod
adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik
do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.
7. 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. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SWZ.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 14 dni
terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej Zamawiający nie ma obowiązku
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 10 powyżej.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi.
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13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
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XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1.1

imię nazwisko: Magdalena Mycko stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień
Publicznych e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl

1.2

imię nazwisko: Marta Chodaniecka stanowisko służbowe: Główny specjalista
ds. zamówień
Publicznych
w
Dziale
Zamówień
Publicznych
e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 04.06.2022 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się. od dnia upływu terminu składania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, wezwie jednokrotnie wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
i jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej nie powoduje utraty wadium.
6. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę,
jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa pkt 3, na przedłużenie terminu związania
ofertą.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia
04.06.2022 r., do godziny 11:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie
Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 04.06.2022 r.,
o godzinie 12:00.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i wskazanie pliku
do odszyfrowania. .
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia..
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
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5.2. cenach zawartych w ofertach.
XVI. 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. Wykonawca podaje cenę oferty brutto wyliczoną zgodnie z kosztorysami stanowiącymi
załączniki nr 3A-3I do SWZ dla danej części i wpisuje ją do formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany
przez uprawnioną osobę kosztorys dla danej części.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się wariantowości cen.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego,
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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.
XVII. 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:
a) „Cena” (C) – 100 pkt
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
Punkty w ramach
wzoru:

kryterium „Cena (C) dla części

zostaną przyznane według następującego

najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie
C = ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt
cena brutto za zamówienie badanej oferty
2.

Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona będzie wg wzoru:
K=C

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę
punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w dokumentach zamówienia.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
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wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7 powyżej, Zamawiający zwraca
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XVII. 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
pkt. 2 poniżej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 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.
3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
3.1. przekazanie kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę
wspólnie (tj. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp);
3.2. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw
(o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa);
3.3. przekazanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Rozdziałem XXI
SWZ;
3.4. przekazanie potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem polisy OC jeśli
zgodnie z umową jest ona wymagana.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek,
przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
Część I – 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych);
Część II – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych);
Część III – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
Część IV – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysięcy trzysta złotych);
Część V – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych);
Część VI – 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych);
Część VII – 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych);
Część VIII – 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych);
Część IX – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia,
powyższą kwotę wadium należy zsumować, odpowiednio do liczby części na jaką składaną
jest oferta oraz wyraźnie oznaczyć postępowanie i część zamówienia, na które wnosi wadium
lub wnieść osobne wadia dla poszczególnych części, na które składa ofertę z wyraźnym
oznaczeniem postępowania i tych części.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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2.4.

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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium musi być złożone
lub wpłynąć na rachunek bankowy określony poniżej przed 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: „znak sprawy 1/PN/2021 - część………..”

4.

5.

6.

7.
8.

9.

1.

2.

3.

Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu Wykonawca winien dołączyć
do oferty.
Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 powyżej (z wyłączeniem formy
pieniężnej), należy przesłać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert,
oryginał dokumentu w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98
ust. 6 ustawy PZP. Jako beneficjenta gwarancji lub poręczenia należy wskazać „Miasto
Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie
wniesione w sposób nieprawidłowy
Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych
art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 450 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu
wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
XIX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
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.
Zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru
wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Handlowy
nr rachunku: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. 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.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
w art. 450 ust. 2 Pzp, tj. :
3.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
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3.2.

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca
przed zawarciem umowy 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 w umowie.
5. Wszystkie inne postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w tym zasady jego zwrotu odbywać się będą zgodnie z zapisami ustawy Pzp.
XX. 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 1 do SWZ.
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 SWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 456 ustawy
Pzp.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 6.1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni
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od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA Z
ART. 13 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), ZWANE DALEJ
„ROZPORZĄDZENIEM 2016/679”.
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX,
do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje
się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy
(osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej),
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9.

10.

11.

12.

13.

jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania
przedmiotu zamówienia.
W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
10.1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa;
10.2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pocztą elektroniczną na adres daneosobowe@zzw.waw.pl;
10.3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego – „Deratyzacja na terenach pasów drogowych, parków i przy
ciekach wodnych w m.st. Warszawie” Oznaczenie sprawy: 1/PN/2022,
10.4. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
10.5. osoba fizyczna posiada:
10.5.1 na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych
osobowych jej dotyczących;
10.5.2 na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich
danych osobowych;
10.5.3 na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
10.5.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
10.6. osobie fizycznej nie przysługuje:
10.6.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo
do usunięcia danych osobowych;
10.6.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia 2016/679;
10.6.3. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia
2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające
z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
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której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie
zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca
składa w ofercie.
XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ (stanowią integralną część SWZ):
Załącznik nr 1 –Wzór umowy;
Załącznik nr 2– Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3A-3I - Kosztorysy;
Załącznik nr 4A-4I – lokalizacje obiektów;
Załącznik nr 5 – wykaz usług;
Załącznik nr 6 – wykaz osób
Załącznik nr 7 – Jednolity dokument;
Załącznik nr 8 – Wzór o świadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej;
Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia o aktualności informacji;
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