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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500555-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2018/S 218-500555
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
Punkt kontaktowy: mgr inż. Jan Maszorek
70-240 Szczecin
Polska
Tel.: +48 261452026
E-mail: rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl
Faks: +48 261452029
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.rziszczecin.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Jednostka Organizacyjna MON

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowosztabowego, parkingu i rozbudowie hali sportowej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w
Szczecinie (PKOB 1220, 1265, 2112).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Szczecin
Kod NUTS PL42
II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowosztabowego, parkingu i rozbudowie hali sportowej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w
Szczecinie (PKOB 1220, 1265, 2112).
Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie POUFNE.
W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 i ust. 2
Ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) są zobowiązani do ochrony
informacji niejawnych.
Przedmiot zamówienia w szczególności polega na:
2

A) Budowie budynku biurowo-sztabowego o powierzchni użytkowej 8 069,34 m .
B) Rozbudowie istniejącego budynku hali sportowej tj. dobudowaniu dwukondygnacyjnego obiektu
2

O powierzchni użytkowej 584,16 m funkcjonalnie połączonego z budynkiem istniejącym.
C) Budowie parkingu (powierzchnia utwardzona 2185,88 m2) oraz dróg manewrowych (powierzchnia
2

2

utwardzona 4 330,87 m ) i chodników (powierzchnia utwardzona 941,20 m ).
Zgodnie z dokumentacją projektową zakres robót obejmuje między innymi:
A) roboty ogólnobudowlane, roboty konstrukcyjne,
B) wykonanie instalacji wod.-kan., wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji
klimatyzacji, wykonanie przyłącza wod.-kan., wykonanie instalacji sanitarnych, przebudowa węzła c.o.,
C) wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej budynek, wykonanie
oświetlenia terenu,
D) wykonanie instalacji teletechnicznych, przebudowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami, wykonanie
sieci strukturalnych, wykonanie systemów zabezpieczeń,
E) wyposażenie budynków w meble biurowe i sprzęt zgodnie ze standardami Dowództwa Wielonarodowego
Korpusu Północny-Wschód – zgodnie z dokumentacją projektową i załączonymi wykazami,
F) roboty drogowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg.
UWAGA:
— Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Odstępstwa od wymagań podanych w STWiORB mogą mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach,
potwierdzonych uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego, wyznaczonym do nadzorowania prac.
— Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 9/O/2018
z dnia 7.3.2018 r.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
1) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną,
a po zakończeniu prac, wykona dokumentację fotograficzną powykonawczą (wykonując zdjęcia z tych samych
miejsc, tak aby ujęcia sprzed i po wykonaniu robót były tożsame i możliwe do porównania).
2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt
utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r.
(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). Sposób postępowania z odpadami:
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a) W przypadku wystąpienia odpadów sklasyfikowanych wg PKWiU wymienionych w załączniku nr 11 (art. 17,
ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) podczas realizacji robót budowlanych rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany
do ich pozyskania, posortowania, przygotowania do komisyjnego zważenia i przekazania dla Administratora
we wskazane przez niego miejsce (plac składowy, magazyn). Komisję w składzie: kierownik budowy, inspektor
nadzoru RZI oraz przedstawiciel Administratora i Użytkownika powołuje Zamawiający po uprzedniej pisemnej
informacji od Wykonawcy o gotowości do przekazania odpadów jw. Przekazanie może następować w każdym
etapie realizacji zadania lecz nie później niż termin odbioru końcowego zadania.
b) W przypadku pozyskania odpadów nie wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, Wykonawca jako
wytwórca odpadów zobowiązany jest postępować zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.
2013 r., poz. 21). Wykonawca jest zobowiązany do ich utylizacji w terminie nie później niż do terminu odbioru
końcowego, a „kartę przekazania do utylizacji” jest zobowiązany załączyć do protokołu odbioru końcowego
zadania.
3) Zobowiązania wynikające z gwarancji na przedmiot zamówienia (serwisowanie zainstalowanych urządzeń
i systemów w okresie trwania gwarancji na przedmiot zamówienia) w ramach otrzymanego wynagrodzenia –
zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
4) Zawiadomienie w ramach zawartej umowy na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 21 dni) właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
(zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo Budowlane), tak aby najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót możliwe było
przystąpienie do użytkowania obiektu. Uprzednio, również z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca wystąpi
do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie niezbędnego pełnomocnictwa.
5) Wykonanie instrukcji: bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U..2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. eksploatacji dla wykonanych
instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów oraz przeprowadzenie szkoleń wyznaczonych przez Użytkownika
pracowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów.
6) Wykonawca robót wykona dokumentację powykonawczą (3 egz.) – zgodnie z wytycznymi Inwestora, oraz
przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r. z późniejszymi
zmianami materiały wymienione w art. 60 – dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu
podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i
urządzeń związanych z tym obiektem”.
7) Wykonawca opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw
ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376) oraz w okresie gwarancyjnym po odbiorze końcowym
robót budowlanych w pierwszym sezonie grzewczym przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną w celu
sprawdzenia poprawności zaizolowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na
wykonanym dociepleniu obiektu.
8) Zapewnienie miejsca i podstawowych warunków do przeprowadzania organizowanych przez Zamawiającego
spotkań roboczych, narad technicznych/rad budowy.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45260000, 45262100, 45111200, 39130000, 45233000, 45330000, 45331200, 45311000, 45312100,
45312200

II.1.7)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom
trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo,
dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia
II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 43 127 242,32 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 730 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty będzie wymagał
wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN (art. 45, 46).
2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, z którym podpisze umowę wniesienia Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom
zaproszonym do składania ofert.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa
dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją
zamówienia:
1) Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie POUFNE.
W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 i ust. 2
Ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) są zobowiązani do ochrony
informacji niejawnych. W związku z powyższym muszą posiadać:
− Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej II stopnia do klauzuli co najmniej POUFNE.
− Ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
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− Opracowany (zgodnie z art.43 ust. 3 Ustawy) sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
POUFNE.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Ustanawiają Lidera – pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy.
• Wszyscy Wykonawcy muszą posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej II stopnia do
klauzuli co najmniej POUFNE. Jedna z firm realizująca prace teletechniczne musi posiadać ważną Koncesję
MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w
formie zabezpieczenia technicznego.
• Wszyscy pracownicy przewidziani do zamówienia, którzy będą posiadali dostęp do materiałów niejawnych,
muszą spełniać wymagania w zakresie dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej POUFNE.
• Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych.
• Wszystkie elementy zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych wykonują uprawnieni
pracownicy w przystosowanych pomieszczeniach Lidera.
• W składanej ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie
wszystkie osoby, które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji
niejawnych.
• W terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę, w której dokonany będzie podział
zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz określony sposób i warunki
realizacji umowy.
3) Załącznikiem do umowy będzie Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, w której zostaną sprecyzowane
szczegółowe wymagania dotyczące ochrony przekazanych i wykonanych materiałów niejawnych oraz skutki i
zakres odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania obowiązków ich ochrony.
2. Podwykonawcy.
1) Zamawiający nie zobowiązuje Wykonawcy do zawarcia umowy o podwykonawstwo określone w art. 131m
ustawy Pzp.
1a) W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować część zamówienia Podwykonawcą/ami wskaże
W ofercie te części zamówienia oraz poda nazwy firm Podwykonawczych wraz z przedmiotem umów
O podwykonawstwo dla proponowanych części zamówienia.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część umowy wiążącej się z dostępem do informacji
niejawnych do realizacji Podwykonawcy/om, to przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do bezzwłocznego
dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, że Podwykonawca/y posiada/ją
zdolność do ochrony informacji niejawnych i uprawnienia do realizacji zadania związanego z dostępem do
informacji niejawnych na poziomie, do którego będzie/dą miał/li dostęp w trakcie realizacji części umowy.
3) Podwykonawca realizujący powierzone zamówienie wiążące się z dostępem do informacji niejawnych musi
spełniać wymagania w zakresie ochrony tych informacji na poziomie, do którego będzie miał dostęp w trakcie
realizacji części umowy.
4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania zobowiązania Podwykonawcy, któremu zleci
podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych
znajdujących się w jego posiadaniu lub, z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po
jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
5) Zobowiązuje się Wykonawcę do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu pisemnej informacji o
wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.
Ww. zmiany mogą dotyczyć: zamiaru powierzenia części umowy do realizacji Podwykonawcom, zmiany
umowy o podwykonawstwo. W pisemnej informacji Wykonawca zawrze dane dotyczące: nazw(y) firm(y)
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podwykonawczych(ej), zakresu zlecanych prac, wartości i terminu wykonania zamówienia, które pozostaną w
zgodzie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
6) Powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy wobec Zamawiającego z
odpowiedzialności za wykonanie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
7) Zamawiający w czasie wykonywania umowy, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z
Podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku niespełnienia przez Podwykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących ochrony informacji niejawnych.
8) Do oceny spełnienia przez Podwykonawcę warunków, o których mowa w ust.7 stosuje się odpowiednio opis
przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu
umowy o podwykonawstwo.
9) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z
Podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany Podwykonawca nie
spełnia.
10) Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i
ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
3. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający siedzibę
albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę
międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
III.1.5)

Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunek dotyczący braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art.
131e ust. 1 oraz art. 131 ust. 1b pkt 1 ppkt a), art. 131 ust. 1b pkt 1 ppkt b) oraz art. 131 ust. 1b pkt 1 ppkt c) w
związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1, art. 131 ust. 1b pkt 1 ppkt a), art. 131
ust. 1b pkt 1 ppkt b) oraz art. 131 ust. 1b pkt 1 ppkt c) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
Zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. -Kodeks karny,
c) skarbowe,
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2;
4) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera
lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku
z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia
bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224);
5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub
Bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia
zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu
świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych;
6) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których
mowa w części III.1.4) ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu;
7) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 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 prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji
Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożenia:
1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia
Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy PZP
(Załącznik nr 1 do wniosku);
2) na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących ochrony informacji niejawnych związanych z realizacją
zamówienia, określonych w części III.1.4) ust. 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, do wniosku o dopuszczenie
od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy załączyć Oświadczenie o posiadaniu:
a) Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej II stopnia do klauzuli co najmniej POUFNE,
wydane na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.Dz. U. z
2018 r. poz. 412).
b) Ważnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.).
c) Opracowanej zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.Dz.
U. z 2018 r. poz. 412) instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
POUFNE.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
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Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w
postępowaniu:
1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie
Określonym w ust. 2 (Załącznik nr 2 wniosku);
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o ust. 2 pkt 7).
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, jest zobowiązany
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedkładając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy zawartym ust. 4 pkt 2) i 3) oraz oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach
określonych w art. 131e ust. 1 oraz art. 131 ust. 1b pkt 1 ppkt a), art. 131 ust. 1b pkt 1 ppkt b) oraz art. 131 ust.
1b pkt 1 ppkt c) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w ust. 4 w pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) w ust. 4 w pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
Osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
Dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 2, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt
1, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
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Ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
Go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
Organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać czy wykonawca spełnił ww. warunki.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie.
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli minimum 2 roboty budowlane, których przedmiotem była
budowa, przebudowa lub remont budynku w zakresie wielobranżowym tj. wykonanie robót konstrukcyjnobudowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych wraz z instalacją systemów SWiN i SKD.
2

Przy czym co najmniej jeden budynek powinien mieć powierzchnię użytkową minimum 6 000 m .
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do wniosku o dopuszczenie od udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia należy załączyć:
Wykaz robót budowlanych, określonych w pkt. 1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. Dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – posiadającymi wymagane
uprawnienia zawodowe, tj.:
a) pracownikami do kierowania robotami budowlanymi:
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• minimum 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do kierowania robotami – kierownik budowy (wymagane minimum 5 letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót);
• minimum 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
telekomunikacyjnej, teletechnicznej lub równoważne – kierownik robót (wymagane minimum 3 letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika robót);
• minimum 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót (wymagane
minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót).
• minimum 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik
robót (wymagane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót).
• minimum 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej – kierownik robót
(wymagane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót).
b) pracownikami przewidzianymi do prac geodezyjnych:
• minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnowysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
c) pracownikami przewidzianymi do realizacji prac:
• minimum 2 instalatorów, posiadających uprawnienia w zakresie instalowania systemów alarmowych
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (wymagane minimum 2 letnie
doświadczenie na stanowisku instalatora systemów alarmowych).
d) pracownikami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych:
• Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
• Osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych
oznaczonych klauzulą POUFNE.
W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje pracownikami wymienionymi w pkt 2. ppkt a) – c) to może
zaangażować pracowników spoza firmy, ale pod warunkiem, że posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, a
ponadto na czas realizacji zadania musi ich związać z firmą umowami.
Kierownik jednostki organizacyjnej i pracownicy wymienieni w pkt. 2 a) – d) muszą posiadać ważne
poświadczenia bezpieczeństwa do poziomu co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające
odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do wniosku o dopuszczenie od udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia należy załączyć:
Wykaz osób, określonych w pkt. 2, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za 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.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać czy wykonawca spełnił ww. warunki.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia)
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 10
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Do składania ofert zostanie zaproszonych 10
Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą wnioski o dopuszczeniu do udziału
w postępowaniu spełniające warunki określone przez Zamawiającego w tymże ogłoszeniu. Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest zbyt niska (mniej niż 3 Wykonawców), aby
zapewnić rzeczywistą konkurencję, Zamawiający może:
1) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając z zastosowaniem
przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nowy termin składania wniosków albo unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie
o udzielenie zamówienia - w tym przypadku Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich
Wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału
w postępowaniu, albo
2) unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynie większa od 10 liczba wniosków spełniających warunki udziału
w postępowaniu Zamawiający dokonując ich oceny będzie kierował się następująca zasadą: - w przypadku
wskazania w „wykazie robót” dodatkowych robót budowlanych, powyżej dwóch tj. ujęcia zrealizowanych przez
Wykonawcę w sposób należyty (zgodny z zasadami sztuki budowlanej) robót dotyczących realizacji budowy,
przebudowy lub remontu budynku w zakresie wielobranżowym tj. wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych wraz z instalacją systemów SWiN i SKD, za każde
2

dodatkowe 1 000 m prawidłowo wykazanych robót zostanie przyznany 1 pkt. Dokonując punktacji Zamawiający
2

2

2

będzie stosował zaokrąglenia wykazanej punktacji: • od 0 m do 999,(9) m - 0 pkt • od 1 000 m do 1999,(9)
2

m – 1 pkt UWAGA: W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności
zaprosi Wykonawcę, którego łączna powierzchnia robót zaliczona jako spełniająca warunek będzie największa.
Zamawiający przy ocenie punktowej będzie brał pod uwagę doświadczenie własne Wykonawcy.
IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Doświadczenie kadry nadzorujacej. Waga 10
3. Wysokość kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i ujawnionych w
okresie rękojmi i gwarancji. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
67/OB/RB/18

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie
IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.12.2018 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) w oryginale wniosek, oświadczenia (w tym wykazy);
2) w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwo/-a;
3) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę pozostałe dokumenty.
3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny wniosków Zamawiający będzie opierał się na informacjach
zawartych w dokumentach sporządzonych w języku polskim.
4. Strony wniosku powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem.
5. Wniosek i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za
zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub
ewidencji, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał) dla tej osoby/ tych osób, udzielone przez
osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że
upełnomocnieni są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku
ustanawiania pełnomocnika, należy do wniosku załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia
pełnomocnictwa.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniosek musi być
podpisany przez Wykonawcę – Lidera lub przez osobę uprawnioną, której udzielił pełnomocnictwa. Dokument
potwierdzający umocowanie należy załączyć do wniosku. Treść pełnomocnictwa winna dokładnie określać
zakres umocowania.
7. Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek.
8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1) W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
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posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
2) Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie
tajemnicy przedsiębiorstwa dokumenty załączone we wniosku zawierające informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz oznaczyć je klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
3) Wykonawca wykazując tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie dotyczące
każdego elementu zastrzeżonego podanego w informacji, w szczególności wskazania:
a) jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla
wykonawcy w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153,
poz. 1503 ze zm.),
b) jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone,
c) jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
9. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana
Za pomocą operatorów pocztowych, za pośrednictwem posłańca lub składana osobiście w kancelarii
Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą faxu lub drogą elektroniczną (e-mail). Każda ze stron
na żądanie strony drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie w/w dokumentów tą samą drogą.
11. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że
Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne
działanie urządzeń wykonawcy.
12. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym
postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie drogą elektroniczną
(pocztą elektroniczną).
13. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy na warunkach określonych w projekcie umowy,
który jako złącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 .4.2016 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 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul.
Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, tel. 261 45 20 00, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd
Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 45 20 78 lub adresem email: rziszczecin@ron.mil.pl ;
Inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza
17B, 70-240 Szczecin jest Pani Marika Aramowicz, kontakt: nr tel. 261 45 20 78 lub adresem email:
rziszczecin@ron.mil.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
nr sprawy: 67/OB/RB/18 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowosztabowego, parkingu i rozbudowie hali sportowej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w
Szczecinie (PKOB 1220, 1265, 2112) prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego;
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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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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 jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 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 innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.11.2018
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