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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 

adres skrzynki ePUAP: /ZZW/SkrytkaESP 

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 będzie udostępniał 

pod adresem: https://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/88-tp-

2022/?b=94  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w 

trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 wykonawców 

spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XVIII SWZ. 

W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu 

jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji. 

4. Negocjacje treści ofert: 

4.1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 

4.2. będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert. 

5. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach kryteriów 

oceny ofert opisanych w rozdziale XVIII. 

6. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach: 

6.1. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji; 

6.2. których oferty zostały odrzucone; 

6.3. którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa 

w art. 288 ust. 1 Pzp 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

8. zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji 

oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

9. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 
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oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych 

przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej 

korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż 

oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać 

wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze 

propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu 

do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 227 - 238 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową podpór 

dla wskazanych drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy. 

2. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień - (CPV): 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) ustawy 

Pzp. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa i odtworzenie alejek wraz z 

odtworzeniem skupin krzewów, które stanowią niepodzielną całość i nie ma możliwości 

podziału zamówienia na części. 

Prace na obiekcie tego typu (zabytkowy park) powinny być prowadzone przez jednego 

wykonawcę, który posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie robót ogrodniczych i robót 

drogowych na terenach wpisanych do rejestru zabytków. 

Co więcej wykonanie przedmiotowego zamówienia zostało tak ułożone, iż wyłoniony 

Wykonawca będzie miał możliwośćwykonywania prac w ramach poszczególnych zadań, co w 

bezpośredni sposób przełoży się na kwestie rozliczeń pomiędzy stronami. Tym samym, 

niezbędne jest wykonywanie zamówienia przez jeden podmiot. 

Brak podziału na części pozwoli na znaczne obniżenie kosztów realizacji zakresu całości 

zadania. Ponadto należy zaznaczyć, ze brak podziału zamówienia na części nie ograniczy 

udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 

w zw. art. 266 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań. 

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 



 

w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa art. 96 

ust. 2 pkt 2 w art. 266 ustawy Pzp. 

16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

17. 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). 

18. 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. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 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. 

20. Niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawcom realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. Oferta przewidująca powierzenie podwykonawcom realizację całości 

przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art.  226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 

462 ust. 1  w zw. z art. 7 pkt 27). 

21. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, 

tj. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

- osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy, polegające na wykonywaniu 

robót branży ogólnobudowlanej. 

21.1. W terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi wykaz 

pracowników, którzy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni 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 9 do SWZ. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy, 

przy czym: Zadanie 1 – w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Zadanie 2 – w terminie 

70 dni od dnia zawarcia umowy. 

VI. OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec, którego zachodzą 

przesłanki wykluczenia: 

1.1 z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 

1.2. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 



 

VII. FAKTULATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę wobec, 

którego zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) oraz 4) ustawy Pzp. 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 

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 wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 

technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał* co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie skweru[1] lub 

parku[2] o powierzchni nie mniejszej niż 500 m². 

Uwaga!  

*za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została 

zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy 

i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą 

wyszczególnione w ofercie. 
[1] Skwer - jest terenem zieleni z trawnikami, klombami, krzewami oraz drzewami, 

a niekiedy znajdują się tam fontanny, alejki, ławki i inny sprzęt rekreacyjny; 
[2] Park - teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością roślinności, w tym często 

zadrzewiony, wyposażony w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci i in.). 

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 

wykonaniem robót musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących 

wspólnie. 

1.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału 

osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji: 

a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót 

zieleni, posiadającą: 

• wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu, 

która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w 

wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią lub w zakresie 

pielęgnacji terenów zieleni; 

lub  

• wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu 

która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w 

wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią lub w zakresie 

pielęgnacji terenów zieleni 



 

lub 

• ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni oraz 5 letnie 

doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni. 

b) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót 

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi 

z ograniczeniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

c) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia 

w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie 

doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni. 

UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw  Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 

oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

Uwaga! 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 

dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący 

wspólnie. 

1.4.3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

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 nim 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. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 

do SWZ. 

1.1 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; 

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

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

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 

1.4 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.5 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie 

1.6 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 



 

1.7 zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.7.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie 

uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty Wzór wykazu określa 

załącznik nr 4 do SWZ; 

1.7.2 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 załącznik nr 5 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 zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych). 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, 

w tym na etapie składania ofert podlegającym negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. 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. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik 

nr 3 do SWZ. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia 

wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 

X pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 266 w zw. z: 

2.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 



 

2.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

2.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

2.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

2.5. 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), 

2.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

2.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

2. 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 

 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). 

3. 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 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 125 ust 5 w zw. z art. 266 

ustawy Pzp, Zamawiający wezwie go do złożenia, w terminie określonym w pkt 2 powyżej, 

w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 2 powyżej. 

XI. OPIS 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. 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. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 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 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych 

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Preferowany format danych: pdf. Sposób złożenia oferty, 

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 



 

5. 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) należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 oraz rozdziale 

X pkt 1 w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 

(ZIP) oraz zaszyfrować. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10. Oferta: 

10.1. której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 

w zw. z art. 266 ustawy Pzp; 

10.2. 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 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

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. 

11. 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, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez mocodawcę lub notariusza. 

XII. 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 z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 



 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 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 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 

rozporządzenia). 

3. 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). 

4. 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). 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. 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 ustawy 

w zw. z art. 266 ustawy 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).  

7. 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, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia). 

8. 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 ustawy Pzp 



 

- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 

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 

Pzp, 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, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w  art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, 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, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 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 

ustawy 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, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym (§ 8 rozporządzenia).  

16. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać 

łącznie następujące wymagania: 

16.1 muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

lub na informatycznym nośniku danych; 

16.2 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

16.3 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku; 

16.4 muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 

i kontekstu zapisanych informacji. 



 

XIII. 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 według wyboru Zamawiającego lub Wykonawcy: 

przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub 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 4 dni, 

przed upływem terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert albo ofert podlegającym negocjacjom. 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. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

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


 

XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1.1. imię nazwisko: Marta Chodaniecka stanowisko służbowe: Główny specjalista ds. 

zamówień publicznych e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl; 

1.2. imię nazwisko: Małgorzata Wicik stanowisko służbowe: Główny Specjalista 

ds. 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. 

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.10.2022 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 30 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 w zw. z art. 266 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, 

jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w pkt. 3, na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 

21.09.2022 r., do godziny 11:30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu 

do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu,  w siedzibie Zamawiającego – ul. Krucza 

5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 21.09.2022 r., o godzinie 12:00. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

4. Zamawiający, 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: 

mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
mailto:zamowienia@zzw.waw.pl


 

5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;, 

5.1. cenach zawartych w ofertach. 

XVII. 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 kosztorysem stanowiącym 

załącznik nr 10 do SWZ i wpisuje ją do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 

do SWZ. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę 

kosztorys. 

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 ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą 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, a także stawkę podatku 

od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

6. 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. 

XVIII. 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”) – 60 pkt 

b) „Okres gwarancji i rękojmi” („G”) -40 pkt 

2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty: 

a) W kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane według następującego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena brutto  

C =  ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt 

cena brutto badanej oferty 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową podpór dla wskazanych drzew 

rosnący na terenie m.st. Warszawy Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, 

zostanie obliczona wg wzoru:  

S = C +G 



 

4. 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. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę 

punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zamówienia. 

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8 powyżej, Zamawiający zwraca 

się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XIX. 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 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. 

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. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, 

przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

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; 

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 88/TP/2022” 

Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu Wykonawca winien dołączyć 

do oferty. 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 266 

w zw. z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. 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 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. Jako beneficjenta gwarancji lub poręczenia należy 

wskazać „Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni 

m.st. Warszawy”. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie 

wniesione w sposób nieprawidłowy. 

7. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 98 w zw. z art. 266 

ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych 

w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

8. 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. 

XXI. 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. 

2. 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 oszczędnościowo-

kredytowej, 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. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, tj. : 

3.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

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. 

XXII. 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 9 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. 

XXIII. 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 5 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. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

6.2. 10 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 5 dni 

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. 

XXIV. 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), 

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. 

9. 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. 

10. 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 - „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową 

podpór dla wskazanych drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy”. Oznaczenie 

sprawy: 88/TP/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.  

11. 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). 

12. 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. 

13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające 

z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, 

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. 

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ (stanowią integralną część SWZ): 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych; 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób; 

Załącznik nr 6 – informacja o grupie kapitałowej; 

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o aktualności informacji; 

Załącznik nr 8 – Formularz oferty; 

Załącznik nr 9 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 10 – kosztorys.  
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