
 
 

SIWZ  
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki w Warszawie 

 

 

Instytut Energetyki, Dział Ekonomiczny, 
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 

 

Strona 1 z 19 

 

 

 
 

INSTYTUT ENERGETYKI 
Instytut Badawczy 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8  
tel. +4822 3451200,  fax: +48 22 836 63 63 

NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) 
Regon 000020586, KRS 0000088963 

 
 
 
 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

dla 
 

przystępujących do przetargu nieograniczonego 
 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

 
na: 

 
 

 
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki  

w Warszawie 
 
 
 

 
TERMINY: 

 
Składanie ofert: do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 12.00 

Otwarcie ofert: dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 12.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Warszawa, październik 2019 r. 



 
 

SIWZ  
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki w Warszawie 

 

 

Instytut Energetyki, Dział Ekonomiczny, 
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 

 

Strona 2 z 19 

 

 

 

Spis treści 
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego........................................................................................................................ 3 

II. Tryb udzielenia zamówienia ............................................................................................................................................ 3 

III.  Informacje ogólne ............................................................................................................................................................ 3 

IV.  Informacje na temat rozwiązań równoważnych ............................................................................................................... 4 

V. Opis przedmiotu zamówienia ........................................................................................................................................... 4 

VI.  Termin wykonania zamówienia ....................................................................................................................................... 5 

VII.  Podstawy wykluczenia .................................................................................................................................................. 5 

VIII.  Warunki udziału w postępowaniu ................................................................................................................................. 6 

IX.  Dokumenty ....................................................................................................................................................................... 8 

X. Podwykonawcy ................................................................................................................................................................ 9 

XI.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami ............................... 10 

XII.  Wymagania dotyczące wadium ................................................................................................................................... 11 

XIII.  Termin związania ofertą .............................................................................................................................................. 11 

XIV.  Opis sposobu przygotowywania ofert ......................................................................................................................... 11 

XV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ............................................................................................................ 13 

XVI.  Opis sposobu obliczenia ceny ..................................................................................................................................... 13 

XVII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert .................................................................................................................................. 13 

XVIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego ................................................................................................................................ 17 

XIX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...................................................................... 18 

XX.  Informacje na temat umowy ........................................................................................................................................ 18 

XXI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
 ..................................................................................................................................................................................... 18 

XXII.Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO .............................................................................................................. 18 

 



 
 

SIWZ  
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki w Warszawie 

 

 

Instytut Energetyki, Dział Ekonomiczny, 
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 

 

Strona 3 z 19 

 

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(zwana w dalszej części: „SIWZ”) 

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 
1. Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
2. Jednostka prowadząca sprawę:  

Dział Ekonomiczny ul. Mory 8, 01-330 Warszawa,  
fax: 22 836 6363, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 t.j.), zwanej w 
dalszej części SIWZ „Pzp”.  

2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U.1964  nr 
16, poz. 93, z późn. zm.). 

III.  Informacje ogólne  
1. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

i 7. 
4. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej, aby zapoznać się z terenem, budynkiem i 

zakresem robót wskazanych w SIWZ, na którym będą prowadzone roboty oraz zdobycia wszelkich 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
a. Protokół z potwierdzeniem udziału w wizji lokalnej zgodny z zał. nr 5 do SIWZ należy załączyć 

do oferty. 
b. Zamawiający przewiduje dwa terminy wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się  

w dniach 25 października 2019r. i 5 listopada 2019 r.  o godzinie 12.00.  
5. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej na podstawie art. 24aa Pzp. 

a. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

b. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. a, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. Stosownie do norm zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa, przy 
realizacji przedmiotu zamówienia, obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących   czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040 t.j.). : 
a. powyższe dotyczy pracowników fizycznych skierowanych do prac w branży elektrycznej i 

sanitarnej,  
b. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz 
kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy.  
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IV.  Informacje na temat rozwiązań równoważnych 
Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być 
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z późn. zm. ) oraz m.in.  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym(Dz.U. 2016 poz. 1966)  
Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej, określają 
minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne oraz wymagany standard i należy je 
traktować jako propozycje projektanta.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach technicznych równych 
lub przewyższających parametry zaproponowane w dokumentacji projektowej. 
W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp  dopuszcza produkty 
równoważne opisywanym w treści SIWZ. Jeżeli zapisy zawarte w SIWZ  wskazywałyby w 
odniesieniu do sprzętu znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Pzp, dopuszcza składanie ofert na „produkty” równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od 
konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi 
odpowiadać sprzęt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów 
jakościowych Zamawiający rozumie informacje zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się 
nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie 
przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, wykazujących spełnienie przez produkty równoważne ww. parametrów i 
cech. 
Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż wszystkie wyroby budowlane 
użyte do wykonania zamówienia są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów  dokumenty potwierdzające 
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
jakości itp.). 

V. Opis przedmiotu zamówienia 
1. CPV:  
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 
45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45.33.00.00-0  Roboty instalacyjne i wodno –kanalizacyjne 
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45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.41.10.00-4 Tynkowanie 
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
51.11.21.00-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 
71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
09.33.12.00-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest:  

 
1.  Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 

(Program Funkcjonalno Użytkowy) w tym: 
a. Ocieplenie ścian szczytowych; 
b. Ocieplenie dachu nad klatką schodową oraz maszynownią; 
c. Wymiana drzwi zewnętrznych; 
d. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego; 
e. Wymiana okien klatki schodowej; 
f. Ocieplenie ścian osłonowych; 
g. Ocieplenie ścian cokołowych piwnic; 
h. Modernizacja instalacji c.w.u.; 
i. Modernizacja instalacji c.o.; 
j. Budowa nadachowej instalacji PV; 
k. Wymiana oświetlenia; 

 
2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr XXX( projekt Budowlany i 

Wykonawczy modernizacji wejścia do budynku oraz kosztorysem ślepym) -   roboty 
budowlane nie objęte dofinansowaniem 
a. Modernizacja wejścia do budynku. 

 
3. Opracowanie programu edukacyjnego w standardzie projektu badawczo-rozwojowego  pn. 

„Zwi ększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki w Warszawie”. 
Opracowane materiały dydaktyczne zostaną użyte dla przeprowadzenia szkoleń 
edukacyjnych, dotyczących praktycznego wymiaru ekologicznego na przykładzie 
przeprowadzonej realizacji oraz promocji działań prowadzących do oszczędności energii w 
czasie eksploatacji obiektu. 

VI.  Termin wykonania zamówienia 
    Zamówienie winno być wykonane w terminie  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 

VII.  Podstawy wykluczenia  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania w okolicznościach, o których mowa w: 
a. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 
b. art. 24 ust. 5 pkt.1,2,4 ustawy, wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca: 

i. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-
stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawo-mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
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wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe(Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535.z późn. zm.); 

ii. 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 środków dowodowych; 

iii.  Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,  
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

VIII.  Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
a. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Wykonawca winien wykazać że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową, na poziomie: 1 mln PLN; 

     Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe 
lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert minimum na poziomie wskazanym powyżej tj. przedłoży informację z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową na w/w kwotę. 

 
    Wykonawca powinien wykazać, że posiada Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 4 mln zł. 

 
c.  W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca powinien wykazać, że: 

i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jako Główny Wykonawca lub Lider 
Konsorcjum  minimum 5 robót budowlanych na obiektach użyteczności publicznej polegających 
na głębokiej termomodernizacji obiektów w tym co najmniej 2 roboty o wartości minimum 4 mln 
zł brutto każda oraz przynajmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowaną 
wraz montażem instalacji PV na budynku wysokim. 

ii. dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w 
samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, która posiada doświadczenie przy 
realizacji co najmniej 2 inwestycji obejmujących zakresem robót termomodernizacje obiektów  
użyteczności publicznej oraz w ostatnich 10 latach  sprawowała funkcje kierownika budowy przy 
realizacji budynków kubaturowych użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5 mln zł.  

iii.  dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą           
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w 
samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie,  która posiada doświadczenie 
przy realizacji co najmniej 2 inwestycji obejmujących zakresem robót termomodernizacje 
obiektów  użyteczności publicznej, 

iv. dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
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bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem 
zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, która posiada 
doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 inwestycji obejmujących zakresem robót 
termomodernizacje obiektów  użyteczności publicznej, 

v. dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży konstrukcyjno – 
budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno –budowlanej, z co najmniej 5 - letnim 
doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie; 

vi. dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  z co najmniej 5 - letnim 
doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie 

vii.  dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym 
pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie 

viii.  dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia 
budowlane w jednej z branż niezbędnych do realizacji projektu (konstrukcyjno – budowlanej, 
sanitarnej lub elektrycznej) oraz Certyfikat z Zarządzania Projektami PRINCE 2 lub 
równoważny, która w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcje koordynatora/ kierownika projektu na 
co najmniej 2 inwestycjach obejmujących zakresem robót termomodernizacje obiektów  
użyteczności publicznej, 

     Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project 
Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) 
lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co 
najmniej na poziomie C.,  

ix. dysponuje co najmniej 2 osobami będącymi pracownikami naukowymi, specjalistami w zakresie: 
odnawialnych źródeł energii lub auditingu i termomodernizacji;  

2. Potencjał podmiotu trzeciego: 
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

b. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

c. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

d. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, podmioty te nie mogą podlegać wykluczeniu z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w Roz. VII SIWZ 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 
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b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
roz. VII SIWZ. 

IX.  Dokumenty 
1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

a. formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ  
    W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
    Ww. formularz należy złożyć w oryginale. 
b. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 SIWZ, jeżeli Wykonawca 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów; 

     Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
c. odpowiednie pełnomocnictwa, jeśli są niezbędne 
     Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
d. Protokół z wizji lokalnej 
e. Kopie potwierdzenia wpłaty wadium (oryginał dokumentu należy złożyć zgodnie zapisami z 

roz. XII ust 5 SIWZ)  
f. Plan Organizacji Robót 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu: 
a. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w Roz VII SIWZ Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy - Załącznik nr 2  
do SIWZ. 

b. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca oraz podmioty trzecie, na zasobach, których 
Wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Roz VIII ust. 
1 SIWZ, oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, Wykonawca dołącza do oferty 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach 
trzecich - Załącznik nr 3 do SIWZ. 

c. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o 
braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich 
składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

d. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach  
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt a). 

  
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub 
dokumentów na potwierdzenie, że: 
a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w Roz VII 

SIWZ tj.: 
     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W 
przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

    W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, ww. odpis należy złożyć od każdego z tych podmiotów 

b. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.: 
i. Wykazu robót  zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ; 
ii. Wykazu osób zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ; 
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iii.  Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej i 
finansowej). 

c. Polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 mln zł Jeżeli 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów; w celu potwierdzenia, że nie podlegają one  wykluczeniu z 
postępowania, z powodów określonych w Roz VII SIWZ Wykonawca składa dokumenty 
wskazane w Roz IX ust 3 pkt a SIWZ. 

d. Dokumenty, o których mowa w Roz IX SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty 
lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie 
wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

  
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

a. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu- Załącznik nr 4 do SIWZ. 

b. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust.5 ustawy. 

c. W przypadku składania oferty wspólnej ww. o świadczenie składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

d. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 

5. Wykonawcy zagraniczni.  
a. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie  wydaje się dokumentu, o którym mowa 
w punkcie Roz IX ust 3 pkt a SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsca zamieszkania tej osoby. 

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

c. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1126). 

X. Podwykonawcy  
a. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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b. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia określone  
w SIWZ,  dotyczące tego podwykonawcy. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

c. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

d. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw 
do wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ). 

e. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania, o ile są znani,  przez Wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

XI.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 

polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują jedną z dróg:  
a. pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.), 
b. osobiście, 
c. za pośrednictwem posłańca, 
d. faxem, 
e. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta wy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). 
f. ofertę wraz z załącznikami, dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, oświadczenie  
w zakresie grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnienia i wyjaśnienia złożone na 
wezwanie Zamawiającego składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej. 

3. Adresy kontaktowe:  
     Instytut Energetyki, Dział Ekonomiczny ul. Mory 8, 01-330 Warszawa fax: 22 

836 63 63, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl  
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 

albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mailowy podany 
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
treścią pisma. 

5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
a. w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
      Pani Karolina Sieradzka, email: karolina.sieradzka@ien.com.pl  
b. w zakresie formalnym: 
      Pani Olga Drążek, email: olga.drazek@ien.com.pl 
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XII.  Wymagania dotyczące wadium 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
2. Wadium może być wniesione w: 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,  

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

z dnia 9 listopada 2000r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (Dz.U. 
z 2016r. Poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Millenium S.A. na 
rachunek 22 11602202 0000 0000 2987 3013 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na 
zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki w Warszawie”  

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem 
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony  

do oferty; 
b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia  

w ofercie.  
c. 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. 46 ust. 
4a i 5 ustawy Pzp. 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie  
odrzucona. 

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.   

XIII.  Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

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

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

XIV.  Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty. 
3. W przypadku, o którym mowa w Roz VIII ust.3 SIWZ wykonawcy  występujący wspólnie muszą 

ustanowić przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem 
podpisanym przez uprawomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. 
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4. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. 
5. Oferta musi być sporządzona według formularza oferty załączonego do niniejszej SIWZ. 
6. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 

informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ i ustawy Pzp. 
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo 

czytelnym pismem odręcznym. 
8. Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu 
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową wykonawcy. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 

ponumerowane kolejnymi numerami i trwale złączone. 
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 

parafowane (lub podpisane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich 
dokonania. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  
z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

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

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

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-
przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). 
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XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w Instytucie Energetyki, Kancelaria Ogólna, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, 

w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 12.00.  
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 

ust 2 ustawy Pzp  
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres po-

dany w ust 1. która będzie posiadać następujące oznaczenia:  
„Oferta na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki  

w Warszawie 
- nie otwierać przed dniem 14 listopada 2019 r. godz. 12.30”  

oraz opatrzyć kopertę danymi adresowymi wykonawcy.  
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 12,30 w siedzibie 

zamawiającego. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

http://www.ien.com.pl informacje dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c. ceny wykonania zamówienia.  

XVI.  Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Wykonawca winien przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) cenę oferty 

dla całości zamówienia. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z uwzględnieniem; 
2. wszelkich kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a. kosztów utrzymania zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem i kosztem wykorzystania 
niezbędnych mediów dla potrzeb budowy; 

b. kosztów przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego; 
c. kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń wynikających z zakresu robót; 
d. i innych wynikających z postanowień umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, 
zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania  
robót, koniecznej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej jakichkolwiek kosztów wykonania 
w/w zamówienia i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują 
względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie  
o dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania). 

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Jeżeli oferta składana w postępowaniu będzie prowadzić, po jej wyborze, 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.  

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Zamawiający nie 
przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XVII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, złożonych  

w niniejszym postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
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Kryterium Waga 
  
Cena (C) 60 punktów 
  
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (S) 10 punktów 
  
Plan organizacji robót (P) 
 

30 punktów 

 
1.  Cena (C) - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym  

określonym w niniejszej SIWZ. 
 

Punktacja za to kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru: 
 

C = [Cmin / Ci] x 60  
 
gdzie:  

C Liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena " 

Cmin Najniższa zaoferowana cena (brutto) - na podstawie danych zawartych  we WSZYSTKICH 
OTRZYMANYCH FORMULARZACH  OFERTOWYCH (załącznik numer 1 do SIWZ ) 

Ci 
Cena z oferty  rozpatrywanej  (brutto) -  na podstawie  danych  zawartych w  FORMULARZU 
OFERTY  (załącznik numer 1 do SIWZ), 

 
Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium – 
60 punktów 
 

2. Kryterium dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy (S) – waga 10 punktów 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wartość inwestycji, gdzie funkcję kierownika budowy 
przy realizacji budynków kubaturowych użyteczności publicznej w okresie ostatnich 10 lat, 
sprawowała osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy dla przedmiotowego 
zamówienia.. 
Punktacja przyznana zostanie następująco: 
5 mln -0 pkt 
Powyżej 5 mln zł oraz równo lub mniej niż 10 mln -2 pkt 
Powyżej 10 mln zł oraz równo lub mniej niż 20 mln -4 pkt 
Powyżej 20 mln zł oraz równo lub mniej niż 30 mln -6 pkt 
Powyżej 30 mln zł oraz równo lub mniej niż 40 mln -8 pkt 
Powyżej 40 mln zł oraz równo  -10 pkt  

 

3. Plan Organizacji Robót  (P) – waga 30 punktów 

a. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą dokumentu pn. „Plan organizacji 
robót budowlanych w celu dotrzymania terminów i zminimalizowania utrudnień w 
funkcjonowaniu budynku Instytutu Energetyki w Warszawie”. 

b. Zamawiający będzie oceniał zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie metody 
organizacji i prowadzenia robót, z uwzględnieniem następujących podkryteriów z przypisaną 
im punktacją: 

i) Analiza zagrożeń związanych z realizacją robót, propozycje rozwiązań – (APi) 
maksymalnie 10 punktów; 

ii)  Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego – (OUi) maksymalnie  
10 punktów; 

iii)  Sposoby dotrzymania terminów określonych w SIWZ – (DTi) maksymalnie 10 
punktów; 
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c.  W ramach „Planu organizacji robót budowlanych w celu dotrzymania terminów i 
zminimalizowania utrudnień w funkcjonowaniu budynku Instytutu Energetyki w Warszawie”,  
Wykonawca przedstawi: 

i) Wstępny Harmonogram rzeczowy realizacji robót budowlanych, w ramach którego 
Zamawiający dokonywać będzie analizy metod organizacji i prowadzenia robót przez 
Wykonawcę, który powinien: 

(1) obejmować wszystkie roboty i czynności związane z pracami podczas realizacji 
zamówienia, 

(2) bazować na opisie przedmiotu zamówienia, 
(3) zostać sporządzony w oparciu o termin zakończenia realizacji robót i inne 

uwarunkowania wskazane w SIWZ, 
(4) zostać opracowany zgodnie z zasadą należytej staranności, przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej, 
(5) uwzględniać specyfikę obiektu  i konieczność zapewnienia funkcjonowania budynku 

Instytutu Energetyki w Warszawie, 
(6) zawierać listę zagrożeń związanych z realizacją Inwestycji wraz z propozycją ich 

eliminacji lub ograniczenia, (APi), 
(7) zawierać listę utrudnień w działalności Zamawiającego w czasie prowadzonych 

robót oraz sposób ich ograniczenia, (OUi), 
(8) zawierać listę założeń do sporządzenia Harmonogramu rzeczowego realizacji robót 

budowlanych. (DTi). 
d. Opis podkryteriów i sposobów oceny: 

i) Analiza zagrożeń związanych z realizacją robót oraz propozycje rozwiązań 
problemów (APi).  
Wykonawca opracuje listę oraz dokona analizy zagrożeń związanych z realizacją robót 
wraz z propozycją ich eliminacji lub ograniczenia. Punkty będą przyznane w skali od 0 
do 10 w następujący sposób: 
(1) oferta, w której Wykonawca zawarł co najmniej 15 prawdopodobnych  

realnych zagrożeń związanych z realizacją zamówienia oraz zaproponował co 
najmniej 20 lub więcej  prawdopodobnych sposobów ich rozwiązania lub 
zapobieżenia im otrzymuje 10 punków, 

(2) oferta, w której Wykonawca zawarł co najmniej 15 realnych zagrożeń  związanych 
z realizacją zamówienia oraz zaproponował co najmniej 15 prawdopodobnych 
sposobów ich rozwiązania lub zapobieżenia im  otrzymuje 8 punktów, 

(3) oferta, w której Wykonawca zaproponował co najmniej 10 realnych zagrożeń 
związanych z realizacją zamówienia oraz zaproponował  co najmniej 10 
prawdopodobnych sposobów ich rozwiązania lub zapobieżenia im otrzymuje  
6 punktów, 

(4) oferta, w której Wykonawca zaproponował co najmniej 5 realnych zagrożeń 
związanych z realizacją zamówienia oraz zaproponował co najmniej 5 
prawdopodobnych sposobów ich rozwiązania lub zapobieżenia im otrzymuje  
4 punkty, 

(5) oferta, w której Wykonawca zaproponował poniżej 5 realnych zagrożeń 
związanych z realizacją zamówienia oraz zaproponował co najmniej 5 
prawdopodobnych sposobów ich rozwiązania lub zapobieżenia im otrzymuje  
2 punkty, 

(6) oferta, w której Wykonawca nie zaproponował prawdopodobnych tj. rzeczywiście 
mogących wystąpić zdarzeń, realnych zagrożeń związanych z realizacją 
zamówienia  oraz nie zaproponował prawdopodobnych sposobów ich rozwiązania 
lub zapobieżenia im otrzymuje 0 punktów. 

ii)  Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego (OUi)  
Wykonawca opracuje listę utrudnień mogących wystąpić w związku z realizacją robót 
wraz z propozycją ich eliminacji lub ograniczenia. Zamawiający dokona analizy listy  
zagrożeń wraz z propozycjami ich eliminacji lub ograniczenia. Punkty będą przyznane  
w skali od 0 do 10 w następujący sposób: 
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(1) oferta, w której Wykonawca zawarł co najmniej 15 prawdopodobnych tj. 
rzeczywiście mogących wystąpić realnych utrudnień związanych z realizacją 
zamówienia oraz zaproponował co najmniej 20 lub więcej prawdopodobnych 
sposobów ich eliminacji lub ograniczenia  otrzymuje 10 punktów, 

(2) oferta, w której Wykonawca zawarł co najmniej 15 prawdopodobnych tj. 
rzeczywiście mogących wystąpić realnych utrudnień związanych z realizacją 
zamówienia oraz zaproponował co najmniej 15 prawdopodobnych sposobów ich 
eliminacji lub ograniczenia  otrzymuje 8 punktów, 

(3) oferta, w której Wykonawca zaproponował co najmniej 10 prawdopodobnych  
tj. rzeczywiście mogących wystąpić realnych utrudnień związanych z realizacją 
zamówienia oraz zaproponował co najmniej 10 prawdopodobnych  rzeczywistych 
sposobów ich eliminacji lub ograniczenia otrzymuje 6 punktów, 

(4) oferta, w której Wykonawca zaproponował co najmniej 5 prawdopodobnych  
tj. rzeczywiście mogących wystąpić realnych utrudnień związanych z realizacją 
zamówienia oraz zaproponował co najmniej 5 prawdopodobnych  rzeczywistych 
sposobów ich eliminacji lub ograniczenia otrzymuje 4 punkty, 

(5) oferta, w której Wykonawca zaproponował poniżej 5 prawdopodobnych  
tj. rzeczywiście mogących wystąpić realnych utrudnień związanych z realizacją 
zamówienia  oraz zaproponował co najmniej 5 prawdopodobnych sposobów ich 
eliminacji lub ograniczenia otrzymuje 2 punkty, 

(6) oferta, w której Wykonawca nie zaproponował prawdopodobnych tj. rzeczywiście 
mogących wystąpić realnych utrudnień, rzeczywistych problemów i zagrożeń 
związanych z realizacją zamówienia oraz nie zaproponował prawdopodobnych 
sposobów ich eliminacji lub ograniczenia otrzymuje 0 punktów. 

iii)  Sposoby dotrzymania terminów określonych w Specyfikacji (DTi):  
Wykonawca przygotuje listę założeń do sporządzenia Harmonogramu rzeczowego 
realizacji robót budowlanych. Wykonawca przygotuje listę wskazującą sposoby 
organizacyjne oraz techniczne spełnienia przyjętych założeń, w tym także dotrzymania 
terminów. Zamawiający będzie analizował sposoby dotrzymania terminów realizacji 
robót w świetle przedstawionego przez Wykonawcę wstępnego Harmonogramu 
rzeczowego realizacji robót budowlanych oraz przedstawionej przez Wykonawcę listy 
założeń i sposobów ich spełnienia wyrażających się w dotrzymaniu przyjętych w SIWZ 
terminów realizacji inwestycji. Punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący 
sposób: 
(1) oferta, w której zaproponowane zostanie co najmniej 10 lub więcej  prawdopodobnych 

sposobów dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środków technicznych oraz 
procedur organizacyjnych gwarantujących dotrzymanie terminu realizacji 
wynikającym z SIWZ - otrzymuje 10 punktów, 

(2) oferta, w której zaproponowane zostanie co najmniej 9 lub mniej   prawdopodobnych 
sposobów dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środków technicznych oraz 
procedur organizacyjnych gwarantujących dotrzymanie terminu realizacji 
wynikającym z SIWZ - otrzymuje 8 punktów, 

(3) oferta, w której zaproponowane  zostanie co najmniej 7 lub mniej prawdopodobnych 
sposobów dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środków technicznych oraz 
procedur organizacyjnych gwarantujących dotrzymanie terminu realizacji 
wynikającym z SIWZ - otrzymuje 6 punktów, 

(4) oferta, w której zaproponowane  zostanie co najmniej 5 lub mniej prawdopodobnych 
sposobów dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środków technicznych oraz 
procedur organizacyjnych gwarantujących dotrzymanie terminu realizacji 
wynikającym z SIWZ - otrzymuje 4 punkty, 

(5) oferta, w której zaproponowane  zostanie co najmniej 3 lub mniej prawdopodobne 
sposoby dotrzymania terminów realizacji zamówienia i środków technicznych oraz 
procedur organizacyjnych gwarantujących dotrzymanie terminu realizacji 

wynikającym z SIWZ - otrzymuje 2 punkty, 
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(6) oferta, w której Wykonawca nie zaproponował sposobów dotrzymania terminów 
realizacji zamówienia i środków technicznych oraz procedur organizacyjnych 
gwarantujących dotrzymanie terminu realizacji otrzymuje 0 punktów. 

iv) Kwalifikacja wystąpienia danego zdarzenia zostanie każdorazowo oceniona 
indywidualnie przez każdego z członków komisji przetargowej. Następnie z formularzy 
członków komisji przetargowej dla danego kryterium zostanie wyciągnięta średnia 
arytmetyczna. Na podstawie średniej zostaną przydzielone punkty.   
 

e. Ocena Planu organizacji robót będzie zgodnie z wzorem: 
 

Pi = [APi+OUi+DTi]  
 
gdzie: 

Pi(T) Liczba punktów jakie otrzyma oferta  "i" za kryterium "Plan organizacji robót”; 
APi Liczba punktów jakie otrzyma oferta za rozdział: Analiza problemów i zagrożeń związanych 

z realizacją robót, propozycje rozwiązań problemów. 
OUi Liczba punktów jakie otrzyma oferta za rozdział: Ograniczenie utrudnień 

w działalności Zamawiającego. 
DTi Liczba punktów jakie otrzyma oferta za rozdział: Sposoby dotrzymania terminów określonych 

w SIWZ. 
 

4.  Całkowita ocena badanej oferty będzie liczona zgodnie z wzorem: 
 Całkowita ocena oferty: OCENA= (C)+(S)+(Pi) = (O) 

5.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska 
najwyższą sumę punktów przyznanych w sumie kryteriów. 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów 
kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego. 

7.  Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze 
wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad: 
a. jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3, albo 4 to zaokrąglamy w dół. 
b. jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę. 

8.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą punktację 
wyliczoną z powyższego wzoru, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. 

XVIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 Pzp 
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XIX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie konieczność wniesienia przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 Pzp 
3. Zamawiający dopuszcza utworzenie zabezpieczenia w postaci potrącenia 10 umownej kwoty brutto 

po 10 % z każdej faktury Wykonawcy wystawianej na Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.  
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 
5. Zabezpieczenie w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
a. 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 
b. 30% w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady. 

XX. Informacje na temat umowy 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ 

 

XXI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp 
jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

XXII.   Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO  
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Instytut Energetyki Instytut Badawczy informuje,  że:  
· Dane kontaktowe administratora danych: Instytut Energetyki Instytut badawczy ul. Mory 8,  

01-330 Warszawa, Polska; email: instytut.energetyki@ien.com.pl  
· Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): email: odo@ien.com.pl,  

tel.: 606 217 917.  
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego;  

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”; 
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· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a je żeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku 
umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie 
przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania 
dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \obowiązek podania przez Panią/Pana 
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

· posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  Pani/Pana danych osobowych *;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 R ODO 
**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

· nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne 
oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 

 
3. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmian ą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw inne j osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa 

 
      Załączniki:  

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
5. Protokół potwierdzenia wizji lokalnej 
6. Wzór umowy 
7. Wykaz robót; 
8. Wykaz osób 
9. Program Funkcjonalno -Użytkowy 
10. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji wejścia do budynku wraz z kosztorysem ślepym 

 


