SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia

ZAMÓWIENIA
publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

prowadzonym

pn.

Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
CZĘŚĆ II - Remont ogrodzenia wybiegu dla słoni.
Znak: NZ-28-9/19

ZATWIERDZAM

yrektor
Miejskiego O odu Zoologicznego w Warszawir
Kierownik Zamawiającego
Warszawa, dnia 09.07.2019 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy
niedostarczenia

zapoznają się dokładnie

wszystkich wymaganych

informacji

wymaganiom

SIWZ - Znak: NZ-28-9j19

z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca

i dokumentów

określonym

oraz przedłożenia

ponosi ryzyko

oferty nieodpowiadającej

przez Zamawiającego.
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1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
ul. Ratuszowa 1/3,03-461 Warszawa
Dział Zamówień Publicznych
tel.: +48 22 6194041, faks: +48 22 619 58 98
00

godziny pracy: 07 +1500 od poniedziałku do piątku
adres strony internetowej: www.zoo.waw.pl
2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

2.1.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: NZ-28-9/19.
Wykonawcy
z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

2.2.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i zamawiający
oświadczeń oraz innych dokumentów w języku obcym.

3.

powinni

kontaktach
ofert,

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

4.

zamawiającego

na 2019 rok.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie

prowadzone

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
"ustawą pzp".

jest w trybie przetargu nieograniczonego
publicznych

Wartość zamówienia
nie przekracza równowartości
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4.3.

W zakresie nieuregulowanym
niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

S.

na podstawie

ustawy z dnia

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej

4.2.

5.1.

wszelkich

nie wyraża zgody na składanie

Środki na realizację zamówienia zabezpieczone są w planie rzeczowo-finansowym

4.1.

we

kwoty

określonej

w

przepisach

Zamówienia,

wykonawczych

zwaną dalej "SIWZ",

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem

zamówienia

są Remonty na terenie

Miejskiego

Ogrodu Zoologicznego

zamówienie udzielane w częściach. Niniejsze postępowanie
dotyczy:
wybiegu dla słoni, obejmujący podwyższenie istniejącego ogrodzenia
żelbetowy, mur z kamienia), renowacja ogrodzenia, instalacja "pastucha"
5.2.

Przedmiot zamówienia
"zamówieniem".

5.3.

Szczegółowy opis przedmiotu
Załączniku Nr 1.3 do SIWZ.

w Warszawie. Jest to

CZĘŚĆ II - Remont ogrodzenia
(część ogrodzenia stalowa, mur

części II nazywany jest w dalszej części SIWZ "przedmiotem
zamówienia

został określony w Załączniku

zamówienia"

Nr 1.1.; Załączniku

lub

Nr 1.2. oraz

Kody CPV:
45.00.00.00-7 roboty budowlane
45.22.35.00-1 konstrukcje z betonu zbrojonego
45.22.32.10-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
5.4.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie
rozwiązań równoważnych
opisywanym w SIWZ, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ.

5.5.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

5.6.

Wykonawca będzie realizował przedmiot
zamówienia na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3 za cenę ryczałtową wskazaną w ofercie. Przedmiar robót/kosztorys
ofertowy, stanowi Załącznik Nr 1.3. do SIWZ, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

na zasadach i warunkach

5.7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.8.

Zamawiający nie przewiduje

5.9.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.10. Zamawiający nie przewiduje
Pzp.
Sl~ak:

,ik =:

NZ-28-9j19

dC~~r

opisanych

we wzorze

zawarcia umowy ramowej.

możliwości udzielenia zamówień, o których mowa wart.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy
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5.11. Wymagania stawiane wykonawcy:
5.11.1. Zamawiający

wymaga zatrudnienia

przez wykonawcę

lub podwykonawcę

na podstawie

umowy

o pracę osób wykonujących prace rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe,
betoniarskie, stolarskie,
dekarskie, ślusarskie, tj. prace na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zgodnie z art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W celu uniknięcia wątpliwości, wymagania w
zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczą faktu zatrudnienia określonych grup
pracowników w ogóle, ale zatrudnienia pracowników, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu
przedmiotu
zamówienia.
Sposób dokumentowania
zatrudnienia
tych osób, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu
ich niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
5.11.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą
cywilnym oraz postanowieniami zawartymi w treści umowy.

wg zasad określonych

5.11.3. Wykonawca jest odpowiedzialny
za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego.
5.11.4. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakość, zgodność z warunkami
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

technicznymi

Kodeksem
wykonanie

i jakościowymi

5.11.5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
5.11.6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

uzgadniane

będą przez zamawiającego

5.11.7. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów, adresy e-mail oraz dokonuje
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5.11.8. Zamawiający

nie ponosi odpowiedzialności

przez niego osoby, podwykonawcę
zamówienia.

za szkody wyrządzone

lub dalszego podwykonawcę

innych

przez wykonawcę,

zatrudnione

podczas wykonywania

przedmiotu

5.12. Wymagania organizacyjne:
5.12.1. Wykonywanie przedmiotu umowy nie powinno wpływać na funkcjonowanie
pozostałego terenu
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie nie objętego remontem, a wykonawca podejmie
wszelkie starania aby roboty były wykonywane z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z ograniczeniem do minimum uciążliwości dla ludzi
i zwierząt.
5.12.2. Wykonywanie przedmiotu umowy może odbywać się w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:00
(w soboty - w uzgodnieniu z zamawiającym).
5.13. Wymagania dotyczące gwarancji:
5.13.1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości, obejmującej

wykonany

na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty wykonania przedmiotu
spisania bezusterkowego Protokołu końcowego odbioru robót.
5.14. Postanowienia

przedmiot
zamówienia,

zamówienia,
tj. od daty

dotyczące podwykonawców:

5.14.1. Zamawiający nie wprowadza

zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania

przez

wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Wykonawca
może powierzyć wykonanie
części
zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wskazać zakres
oraz wartość lub wartość procentową części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom),
a także podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane.
5.14.2. Z uwagi na fakt, że zamówienie na roboty budowlane będzie wykonane w miejscu podlegającym
bezpośrednio nadzorowi zamawiającego, zgodnie z art. 36b ust. la ustawy Pzp zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w te roboty. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
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5.14.3. Powierzenie
wykonania
CZęSCI zamówienia
podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6.

Zamawiający
umowy.

6.2.

Za datę wykonania przedmiotu
końcowego odbioru robót.

7.1.

zwalnia

wykonawcy

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1.

7.

nie

wymaga realizacji zamówienia

w terminie

zamówienia

nie dłuższym niż 90 dni licząc od daty zawarcia

przyjmuje

się datę

spisania

bezusterkowego

Protokołu

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się wykonawcy,

7.1.1.

nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach,
ustawy Pzp (pkt 8 i pkt 9 SIWZ);

7.1.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu

którzy:
o których mowa wart.

24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1

dotyczące:

7.1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
wynika to z odrębnych przepisów.

określonej

działalności

zawodowej,

o ile

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
7.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej

lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
7.1.2.3. Zdolności technicznej

lub zawodowej.

Wymagane
zawodowego
jakości
Wykonawca

jest
spełnienie
minimalnych
warunków
dotyczących
doświadczenia
wykonawcy, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
spełni warunek jeśli wykaże że:

•

dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych
posiadającego
uprawnienia
do kierowania
robotami
budowlanymi
o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba na tym stanowisku
powinna
posiadać właściwe
uprawnienia
do kierowania w/w robotami oraz posiadać aktualne zaświadczenie Izby
Inżynierów Budownictwa

•

dysponuje
co
elektrycznych

prowadzenia

robót

7.2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana
w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty metodą spełnia/nie spełnia.

będzie

7.3.

Postanowienia
konsorcjum):

dotyczące

7.3.1.

Wykonawcy

7.3.2.

Wykonawcy

najmniej

1 osobą

wykonawców

która

wspólnie

posiada

ubiegających

uprawnienia

do

się o zamówienie

(np. spółka cywilna,

mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

ustanawiają

do reprezentowania
ich w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.3.3.

Przepisy dotyczące wykonawcy
o udzielenie zamówienia.

stosuje się odpowiednio

do wykonawców

7.3.4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

albo

pełnomocnika
reprezentowania

wspólnie ubiegających się

ponoszą solidarną odpowiedzialność

7.4. Postanowienia dotyczące poleganiu na potencjale innych podmiotów
7.4.1.

Zgodnie z art. 22a ust 1 ustawy Pzp wykonawca

może w celu potwierdzenia

spełnienia warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej
innych podmiotów,
niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych
7.4.2.

W

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których zdolności są wymagane.

zawodowych
jeśli podmioty

lub
te
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7.4.3.

Wykonawca,

który

zamawiającemu,

polega

na zdolnościach

że realizując

lub sytuacji

zamówienie,

będzie

innych

podmiotów,

dysponował

podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.4.4.

W celu oceny,

czy wykonawca

zasadach określonych

wart.

polegając

na zdolnościach

lub sytuacji

22a ustawy Pzp, będzie dysponował

musi udowodnić

niezbędnymi

do oddania

innych

niezbędnymi

zasobami

tych

mu do

podmiotów

na

zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami
gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
wymaga
załączenia dokumentów,
które określają w szczególności:
7.4.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.4.4.2. sposób wykorzystania
publicznego;

zasobów innego podmiotu

7.4.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu
7.4.4.4. czy podmiot,

na zdolnościach

przez wykonawcę

przy wykonywaniu

którego wykonawca

przy wykonywaniu

zamówienia

publicznego;

polega w odniesieniu

postepowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
7.4.5.

do warunków

udziału w

lub doświadczenia,

zrealizuje

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia,

7.4.6.

zamówienia

Jeżeli zdolności

o których mowa wart. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust 5 ustawy Pzp (pkt 7.1. SIWZ).

techniczne

lub zawodowe

podmiotu,

o którym

mowa

w pkt 7.4.1 SIWZ, nie

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
7.4.6.1. zastąpił ten podmiot

innym podmiotem

lub podmiotami

lub

7.4.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
wymaganych zdolności zawodowych o których mowa w pkt 7.1.2.3. SIWZ
8.
8.1.

jeżeli wykaże spełnienie

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z postępowania

o udzielenie zamówienia

wyklucza się:

8.1.1.

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
podstaw wykluczenia;

udziału w postępowaniu

lub nie wykazał braku

8.1.2.

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa wart. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263
i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym,
Kodeks karny,
c) skarbowe,

o którym mowa wart.

115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

d) o którym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania
pracy cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
przepisom
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
8.1.3.

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 pkt 8.1.2. SIWZ;
8.1.4.

wykonawcę,

wobec

którego

wydano

prawomocny

wyrok

sądu

lub

ostateczną

decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
8.1.5.

wykonawcę,
który w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
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udziału w postępowaniu
wymaganych dokumentów;
8.1.6.

wykonawcę,

lub

który

zataił

który w wyniku lekkomyślności

te

informacje

lub niedbalstwa

lub

nie jest

przedstawił

w stanie

informacje wprowadzające

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
który bezprawnie

wpływał

lub próbował

wpłynąć

przedstawić

przez zamawiającego

8.1.7.

wykonawcę,

na czynności zamawiającego

lub

8.1.8.

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

8.1.9.

w inny sposób niż przez

wykonawcę,
który z innymi wykonawcami
zawarł porozumienie
mające
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

na celu zakłócenie
co zamawiający jest

8.1.10. wykonawcę będącego podmiotem
zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
8.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
8.1.12. wykonawców,

którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,

w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.2.
8.3.

Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę
wykluczonego
z udziału w
postępowaniu
postępowania

9.
9.1.

o udzielenie zamówienia.
o udzielenie zamówienia.

Zamawiający

może wykluczyć

wykonawcę

na każdym etapie

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający wykluczy również 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 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149,398, 1544 i 1629) 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
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544
i 1629).

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
10.1. W celu potwierdzenia
zdolności

technicznej

spełnienia
lub

przez wykonawcę

zawodowej

zamawiającego. pod rygorem wykluczenia
terminie, następujące dokumenty:

określonych

warunków
w

z postepowania,

pkt

udziału

7.1.2.3

w postepowaniu

SIWZ, wykonawca

składa w wyznaczonym

UDZIAŁU

dotyczących
na wezwanie

przez zamawiającego

10.1.1. Wykaz osób skierowanych
przez wykonawcę
do realizacji
zamówienia
w szczególności
odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami
na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór
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10.2. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,

na wezwanie zamawiajacego, pod rygorem wykluczenia
zamawiajacego terminie, następujące dokumenty:

z postępowania,

10.2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
10.3. Dokumenty wymienione

wykonawca

składa w wyznaczonym

przez

o działalności gospodarczej, jeżeli

w celu potwierdzenia

braku podstaw

w pkt 10.1. i 10.2. SIWZ nie sa dołaczane do oferty.

10.4. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2017 L poz. 570 oraz z 2018 L poz. 1000, 1544 i 1669). Zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranego samodzielnie przez zamawiającego dokumentu.
10.5. Dokument, o którym mowa w pkt 10.2.1. SIWZ, winien być wystawiony
upływem terminu składania ofert.

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

10.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
dokumentu, o którym mowa w pkt 10.2.1. SIWZ, składa dokument

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
wystawiony w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
ogłoszono upadłości.
10.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca

że nie otwarto

jego likwidacji

ani nie

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 10.2.1. SIWZ, zastępuje
się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10.5. SIWZ stosuje się.
10.8. W przypadku wątpliwości

co do treści dokumentu

się do właściwych organów odpowiednio
lub miejsce zamieszkania ma osoba,
dotyczących tego dokumentu.

złożonego przez wykonawcę,

kraju, w którym wykonawca
której

dokument

dotyczy,

zamawiający może zwrócić

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
o udzielenie

niezbędnych

informacji

10.9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126 ze zm.) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
1O.1O.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 L (Dz.
U. z 2016 L, poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10.9. SIWZ, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.11.Poświadczenia

za zgodność

z oryginałem

ubiegający się o udzielenie zamówienia
każdego z nich dotyczą.

dokonuje

odpowiednio

wykonawca,

publicznego albo podwykonawca,

wykonawcy

wspólnie

w zakresie dokumentów,

1O.12.Poświadczenie
za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie
kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

dokumentu

lub

które
kopii

10.13.Zamawiający
może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze
zrn.), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
1O.14.Dokumenty

lub oświadczenia,

o których mowa w rozporządzeniu

Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
polski.

L

na język

10.15.JeŻeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
wart. 25 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 7.1. SIWZ), lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie
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przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

wykonawcy

podlegałaby

odrzuceniu

albo

10.16.W zakresie nieuregulowanym 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 ze zm.).
11. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY
11.1. Do oferty, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ, każdy wykonawca
składania ofert oświadczenia

w zakresie wskazanym w Załączniku

woświadczeniach
będą stanowić wstępne potwierdzenie,
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

musi dołączyć aktualne na dzień

Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje

że wykonawca

nie podlega

zawarte

wykluczeniu

z

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. spółka cywilna, konsorcjum)
oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1. SIWZ (Załącznik Nr 4) składa każdy z wykonawców
wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia.
11.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 11.1.
SIWZ.
11.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca,

który podlega wykluczeniu

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt

13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp (pkt 8 i 9 SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej
przestępstwem
lub przestępstwem
skarbowym,
zadośćuczynienie
pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie
dla
zapobiegania
dalszym
przestępstwom
lub
przestępstwom
skarbowym
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania

tego zakazu.

11.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
11.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca

w terminie

3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie

internetowej,
na której udostępniono SIWZ, informacji z sesji otwarcia ofert dotyczących kwoty, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik
Nr 6 do SIWZ
Procedura "odwrócona"
11.7. Zamawiający w niniejszym

postępowaniu,

na mocy art. 24aa ustawy Pzp, najpierw

dokona oceny ofert,

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.8. Zamawiający

przed

udzieleniem

zamówienia,

wezwie

wykonawcę,

którego

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż S dni, terminie
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10.1. i 10.2. SIWZ.
11.9. Jeżeli wykonawca

nie złoży oświadczenia, o którym mowa wart.

oferta

aktualnych

nie podlega

została

najwyżej

na dzień złożenia

25a ust 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 4 i 5 do

SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych
do przeprowadzenia
postępowania,
oświadczenia
lub
dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta
postępowania.

wykonawcy

podlegałaby

odrzuceniu

albo konieczne

byłoby

unieważnienie
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l1.lO.JeŻeli

wykonawca

nie

złożył

wymaganych

pełnomocnictw

albo

złożył

wadliwe

pełnomocnictwa,

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11.11.Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie
lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ.

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
12.1. Komunikacja między zamawiającym

a wykonawcami

odbywa się za pośrednictwem

operatora

pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.2. Wszelkie

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia

oraz informacje

zamawiający

oraz wykonawcy

mogą

przekazywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem z zastrzeżeniem, że oferty (wraz
z oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę - pkt 15.6. SIWZ, również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa wart.
26 ust. 3 ustawy Pzp), składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
12.3. W korespondencji kierowanej
określonym w pkt 2.1. SIWZ.
12.4. Zawiadomienia,

oświadczenia,

do zamawiającego,

wnioski oraz informacje

winny być składane na adres zamawiającego
Publicznych, Znak: NZ-28-9j19".
12.5. Zawiadomienia,

oświadczenia,

wykonawca

wnioski

winien

posługiwać

się numerem

przekazywane przez wykonawcę

podany

w pkt 1. SIWZ oraz opisane:

oraz informacje

przekazywane

środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane
nr: +48 22 619 58 98 oraz opisane: "Znak: NZ-28-9j19".

sprawy

w formie pisemnej
"Dział Zamówień

przez wykonawcę

na adres: przetargi@zoo.waw.pl,

przy użyciu
a faksem na

12.6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wyjaśnienie treści SIWZ:
12.7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.8. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
SIWZ.
12.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie

na stronie internetowej,

na której udostępniono

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w

pkt 12.7. SIWZ, lub dotyczy udzielonych
wniosek bez rozpoznania.

wyjaśnień,

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

12.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
12.7.SIWZ.
12.11.Zamawiający

nie przewiduje

zwołania zebrania wykonawców.

Modyfikacja treści SIWZ:
12.12. W uzasadnionych

przypadkach

SIWZ. Dokonaną zmianę
udostępniono SIWZ.

zamawiający

treści

może przed upływem

SIWZ zamawiający

udostępni

terminu

składania ofert zmienić treść

na stronie

internetowej,

na której

12.13.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów,
będą podlegały
nowemu terminowi.
S1jA_IWZ
- Znak: NZ.,-28-9/19
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Osoby uprawnione
12.14.0sobami

do porozumiewania

uprawnionymi

Jarosław Malarowski

się z wykonawcami:

przez zamawiającego

do porozumiewania

się z wykonawcami

są:

- Kierownik Działu Technicznego

Beata Kierzkowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych
e-mail: przetargi@zoo.waw.pl
nr faksu: 22 619 58 98
12.15.Zamawiający

informuje,

że przepisy

ustawy

Pzp nie pozwalają

na jakikolwiek

inny kontakt

- zarówno

z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w pkt
12.1. SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania
się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny.
13. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
z upływem terminu składania ofert.

związania ofertą rozpoczyna się wraz

14.2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

związania ofertą

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
15.1. Ofertę składa się, pod rygorem
własnoręcznym podpisem.

nieważności,

w formie

pisemnej

w postaci

papierowej,

opatrzoną

15.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
15.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
15.4. W przypadku

podpisania

oferty

oraz poświadczenia

za zgodność z oryginałem

kopii dokumentów

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewldencvjnvm) wykonawcy,
stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

przez

należy do oferty dołączyć

15.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum)
oferta winna być podpisana przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub
ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ.
15.6. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:

W TERMINIE SKŁADANIA OFERT, O KTÓRYM MOWA W PKT 16.1. SIWZ:
15.6.1. oferta
- formularz
ofertowy
wypełniony
i podpisany
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

przez

wykonawcę,

sporządzony

15.6.2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert,
wypełnione i podpisane przez wykonawcę, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4
do SIWZ. Informacje
zawarte
w oświadczeniu
będą stanowić
wstępne
potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
15.6.3. oświadczenie

dotyczące

składania ofert, wypełnione

spełnienia

warunków

udziału

i podpisane przez wykonawcę,

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;

s~w_7a~:
~7:~9/~,
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15.6.4. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 15.4. SIWZ (jeżeli dotyczy);
15.6.5. w przypadku

wykonawców

wspólnie

ubiegających

się o udzielenie

zamówienia

-

stosowne

pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

PO OTWARCIU OFERT - W TERMINIE 3 DNI OD
INTERNETOWEJ INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT:
15.6.6. oświadczenie

o przynależności

lub braku przynależności

wykonawcami,
którzy złożyli oferty
stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;

w

niniejszym

DNIA

ZAMIESZCZENIA

NA

STRONIE

do tej samej grupy kapitałowej
postępowaniu,

z innymi

z wykorzystaniem

wzoru

NA ŻĄDANIE I W TERMINIE OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
15.6.7. aktualne na dzień złożenia dokumenty,
okoliczności,

o których

mowa wart.

o których mowa w pkt 10.1. oraz 10.2. SIWZ, potwierdzające
25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzające

spełnienie

przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
Nr 7 do SIWZ) oraz brak podstaw do wykluczenia.
15.7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
15.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem

przez zamawiającego

na język polski.

15.9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 12. SIWZ.
15.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
15.11.Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana

z

i złożeniem oferty.
kolejnymi

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona, uniemożliwiając
15.12.Poprawki

wyjaśnić

lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie

numerami,

a cała oferta wraz

jej samoistną dekompletację.
przez osobę podpisującą ofertę.

15.13.0fertę
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy,
zaadresowane na adres zamawiającego podany w pkt 1. SIWZ oraz opisane:
Znak: NZ-28-9j19
Oferta - REMONT OGRODZENIA WYBIEGU DLA SŁONI
Nie otwierać przed dniem
, godz. 11:40
(termin otwarcia ofert)

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:
15.14.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 przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)

przez tajemnicę
przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione
do wiadomości
publicznej informacje
techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje
posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu zasadność poczynionego zastrzeżenia.
Brak takich wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień ogólnikowych będzie traktowane jako rezygnacja z ochrony
przewidzianej art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

~

~tk ~

Znak: NZ-28-9/19
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15.15.Zamawiający

zaleca, aby informacje

zastrzeżone, jako tajemnica

przedsiębiorstwa

były przez wykonawcę

złożone woddzielnej
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.
15.16.Zastrzeżenie

informacji,

które nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa

w rozumieniu

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15.17.Zamawiający

informuje,

że w przypadku

kiedy wykonawca

ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia
w rozumieniu
zastrzeżenia

otrzyma

i/lub dowody

ustawy o zwalczaniu

będzie zgodnie z uchwałą SN

od niego wezwanie

stanowić

będą tajemnicę

w trybie art. 90
przedsiębiorstwa

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo
ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe
zastrzeżenie
zamawiający
uzna

za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

wykaże,

Zmiany, wycofanie ofert:
15.18.Wykonawca
warunkiem,

może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

do złożonej oferty pod
zmian przed terminem

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA"
zostaną otwarte
przy otwieraniu
oferty wykonawcy,
który wprowadził
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
15.19.Wykonawca
ma prawo przed upływem terminu
złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu
upoważnionej do jej odbioru.
16.

zmiany

i po stwierdzeniu

składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
oferty. Wycofana oferta zostanie zwrócona osobie

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem

operatora

pocztowego

w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w Recepcji w siedzibie zamawiającego
w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3, w terminie do dnia 29.07.2019 roku do godz. 11:30.
16.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

oferty do

16.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty, w szczególności spowodowane
przyczynami leżącymi po stronie operatora publicznego lub dostarczenia oferty do innego miejsca niż
wskazane w pkt 16.1. SIWZ.
16.4. Oferta złożona po terminie wskazanym
niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

w pkt 16.1. SIWZ zostanie, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp,

16.5. Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie
przy ul. Ratuszowej 1/3 w dniu 29.07.2019 roku o godz. 11:40.

zamawiającego

w Warszawie

16.6. Otwarcie ofert jest jawne.
16.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną informacje, o których mowa wart. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
16.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje (informacja z sesji otwarcia ofert) dotyczące:
16.8.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
16.8.2. firm oraz adresów wykonawców,
16.8.3. ceny, terminu
w ofertach.

wykonania

na której udostępniono

SIWZ

zamówienia;

którzy złożyli oferty w terminie;

zamówienia,

okresu

gwarancji

i warunków

płatności

zawartych

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
17.1. Oferowana cena za wykonanie

przedmiotu

zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie

ryczałtowe.

17.2. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o treść Załączników do SIWZ, określających szczegółowy
przedmiotu zamówienia - pkt 5.3. SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy.
~I~
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17.3. Cena ofertowa

musi uwzględniać wszystkie zobowiązania,

obejmować

wszystkie koszty i składniki związane

z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu (np.
prace przygotowawcze,
prace porządkowe,
utrzymanie zaplecza budowy, koszty posiadania umowy
ubezpieczenia, wszelkie opłaty, koszty dojazdu, zysk, itp.) oraz inne wynikające z treści umowy.
17.4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać liczbowo
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
17.5. Wszystkie wartości (netto, VAT, brutto)

i słownie

w Formularzu

ofertowym

powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością

do dwóch

miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych
reguł zaokrąglania liczb. W przypadku braku
wskazania dwóch miejsc po przecinku, zamawiający przyjmie wartość po przecinku wynoszącą 00.
Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
17.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta,
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim

której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany

poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

18, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Przy dokonywaniu

wyboru najkorzystniejszej

oferty, zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena -60%
Termin wykonania

przedmiotu

zamówienia

- 20%

Okres gwarancji jakości - 20%
18.2. Sposób przyznawania punktów:
18.2.1. Kryterium "cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto), podanej przez wykonawcę
w ofercie. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Cmin
C=
gdzie:

------------ x 60 pkt
Co

Cmin

-

cena (brutto)

oferty najtańszej

Co

- cena (brutto)

oferty ocenianej

Oferta z najniższą ceną (brutto) może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
18.2.2. Kryterium
.termln wykonania przedmiotu
zamówienia"
będzie rozpatrywane
na podstawie
terminu, podanego przez wykonawcę w ofercie. Liczba punktów w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie wzoru:

Tmin
T

= -------------

x 20 pkt

To
gdzie:

T min

-

To

- termin wykonania

naj krótszy termin

wykonania
przedmiotu

przedmiotu
zamówienia

UWAGA: termin wykonania przedmiotu zamówienia
dłuższy niż 90 dni od daty zawarcia umowy.
Oferta z najkrótszym terminem
18.2.3. Kryterium

wskazany w ofercie

wskazany w ofercie ocenianej

wskazany w ofercie nie może być

wykonania może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

.okres gwarancji jakości" będzie rozpatrywane

podanego przez wykonawcę
podstawie wzoru:

zamówienia

w ofercie.

Liczba punktów

na podstawie

okresu gwarancji jakości,

w tym kryterium

zostanie obliczona

na

Go
G

= ------------

x 20 pkt

Gm•x
gdzie:

Go

- okres gwarancji

Gm.,

- naj dłuższy okres gwarancji

jakości wskazany w ofercie ocenianej

jakoścl wskazany w ofercie
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UWAGA: okres gwarancji jakości wskazany w ofercie nie może być krótszy niż 36
miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji jakości dłuższego
miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

niż 60

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
18.3. W toku badania i oceny ofert
złożonych ofert.
18.4. Zamawiający

poprawi

zamawiający

w ofercie

oczywiste

może żądać od wykonawców
omyłki

pisarskie oraz omyłki

wyjaśnień

dotyczących

rachunkowe,

treści

z uwzględnieniem

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty
z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
18.5. Jeżeli zaoferowana

cena, lub ich istotne

części składowe,

wydają

się rażąco niskie w stosunku

do

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących
wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 i la ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
18.6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
18.7. Za najkorzystniejszą

zostanie

uznana oferta

wykonawcy,

który

spełni

wszystkie

warunki

do dwóch
postawione

w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów w punktacji łącznej za poszczególne kryteria oceny
ofert.
18.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej

ze względu na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych
(art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
18.9. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako naj korzystniejsza, podlegać będzie badaniu, czy nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 7.1. oraz 7.2. SIWZ.
18.10.Zgodnie

z art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca

wybrany do realizacji zamówienia

uchyla się od

zawarcia umowy, zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
18.11.Zamawiający

nie przewiduje

przeprowadzenia

udziału

aukcji elektronicznej.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY
BUDOWLANE,
KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem
są roboty budowlane,
niespełnienie
spowoduje
zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu
określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

których
zostały

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20.1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający poinformuje
20.1.1. wyborze

najkorzystniejszej

zamieszkania

oferty,

podając

niezwłocznie wszystkich wykonawców

nazwę albo imię i nazwisko,

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania

działalności

cau

o:

siedzibę albo miejsce

wykonawcy,

którego ofertę

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania
działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
20.1.2. wykonawcach,

którzy zostali wykluczeni;
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20.1.3. wykonawcach,

których oferty zostały odrzucone,

powodach

odrzucenia

oferty, a w przypadkach,

o których mowa wart.
89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
20.1.4. unieważnieniu

lub braku spełniania

postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
20.2. Zamawiający
internetowej,

udostępni informacje,
na której udostępniono

o których
SIWZ.

mowa

w pkt

20.1.1.

albo

20.1.4.

SIWZ, na stronie

20.3. Wybrany wykonawca do realizacji zamówienia zostanie poinformowany
przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej lub za pośrednictwem faksu o terminie i miejscu podpisania umowy.
20.4. Osoby reprezentujące

wykonawcę

przy podpisywaniu

umowy

powinny

posiadać

ze sobą dokumenty

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (stosowne pełnomocnictwa w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii), o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) wykonawcy.
20.5. Wybrany wykonawca do realizacji zamówienia
przedłożenia zamawiającemu:

zobowiązany

będzie, przed podpisaniem umowy, do

20.5.1. Nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
zaangażowanych w roboty budowlane, o ile są już znane (jeśli dotyczy).

i osób do kontaktu z nimi,

20.5.2. Kopii potwierdzonej
za zgodność
z oryginałem
umowy
ubezpieczenia
potwierdzającej,
że Wykonawca
jest
ubezpieczony
na cały
okres
realizacji
przedmiotu
umowy
od
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej
działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia bez ograniczeń (bez np. udziału własnego, franszyzy, innych), o sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) za jedno i wszystkie zdarzenia.
W przypadku, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści umowy, wykonawca winien
załączyć dodatkowo
z konta bankowego,

inny dokument potwierdzający
rachunek, itp.).

odprowadzanie

stosownych składek (np. wyciąg

Ubezpieczenie, o którym mowa wyżej, będzie sposobem zabezpieczenia wypłaty
z tytułu szkód wyrządzonych przez wykonawcę, w związku z realizacją zamówienia.
Wykonawca
jest zobowiązany
do posiadania
w zakresie prowadzonej
działalności związanej
realizacji przedmiotu zamówienia na w/w kwotę.
W przypadku
wygaśnięcia
umowy
zamówienia, wykonawca zobowiązuje

odszkodowania

ubezpieczenia
od odpowiedzialności
cywilnej
z przedmiotem
zamówienia przez cały okres

ubezpieczenia
przed terminem
się do przedłużenia poprzedniej

zakończenia
realizacji
umowy ubezpieczenia

w formie aneksu bądź zawarcia w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej nowej umowy, z
zachowaniem
ciągłości. Wykonawca jest zobowiązany przed terminem
wygaśnięcia ochrony
ubezpieczeniowej,
wynikającej z poprzedniej umowy ubezpieczenia, dostarczyć zamawiającemu
kopię nowego dokumentu.
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCEZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY
21.1. Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

uznana

jako

najkorzystniejsza

przed

podpisaniem

umowy

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, obejmujące cały okres realizacji
zamówienia, zwanej dalej zabezpieczeniem, w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie, zawierającej
podatek VAT.
21.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
21.3. Zabezpieczenie
formach:

może być wniesione

według

wyboru

lub nienależytego

wykonawcy

w jednej

wykonania umowy.
lub w kilu następujących

21.3.1. pieniądzu;
21.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
że zabezpieczenie kasy jest zawsze zabezpieczeniem pieniężnym;
21.3.3. gwarancjach

bankowych;

21.3.4. gwarancjach

ubezpieczeniowych;

z tym

21.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
21.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia:
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21.4.1. w pieniądzu - należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:
S.A., nr: 24103015080000000550058022

bank Handlowy w Warszawie

21.4.2. w formie innej niż pieniądz - należy wnieść w formie oryginału
21.5. Zabezpieczenie

wniesione

w

pieniądzu

zamawiający

przechowuje

na

oprocentowanym

rachunku

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
21.6. Poręczenie lub gwarancja winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego
wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/ubezpieczyciela.
21.7. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego
umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

wykonania

umowy

określone

21.8. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie,
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

zostały we wzorze

ponoszą oni solidarna

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Zamawiający wymaga od wybranego
wykonawcy
zawarcia umowy w sprawie
na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

zamówienia

publicznego

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
23.1. 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.
23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt S ustawy Pzp.
23.3. Zgodnie z art. 180 ust.2 ustawy Pzp, odwołanie
czynności:
23.3.1. określenia warunków

w niniejszym postępowaniu

również

organizacjom

przysługuje wyłącznie wobec

udziału w postępowaniu;

23.3.2. wykluczenia odwołującego

z postępowania

o udzielenie zamówienia;

23.3.3. odrzucenia oferty odwołującego;
23.3.4. opisu przedmiotu

zamówienia;

23.3.5. wyboru najkorzystniejszej

oferty.

W pozostałych przypadkach odwołanie

nie przysługuje.

23.4. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może w terminie
poinformować zamawiającego o:

przewidzianym

do wniesienia odwołania

23.4.1. niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez zamawiającego,

lub

23.4.2. zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
na które nie przysługuje odwołanie.
23.5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 23.4. SIWZ, zamawiający
powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
23.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
w postaci elektronicznej,
opatrzone
odpowiednio
własnoręcznym
podpisem elektronicznym.
23.8. Odwołujący

przesyła kopię odwołania

zamawiającemu

przed upływem terminu

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
~

ckJt, ~~

Znak: NZ-28-9j19

Sl1

pisemnej w postaci papierowej lub
podpisem
albo kwalifikowanym
do wniesienia odwołania

tego terminu.

Domniemywa

w

się, iż
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zamawiający

mógł zapoznać się z treścią odwołania

przed upływem

terminu

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
elektronicznej.
23.9. Odwołanie wnosi się w terminie

5 dni od dnia przesłania informacji

do jego wniesienia,

jeżeli

przy użyciu środków komunikacji

o czynności zamawiającego

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart.

stanowiącej

180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie

drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
23.1O.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
23.11.Wykonawca

może zgłosić przystąpienie

do postępowania

odwoławczego

związania ofertą ulega

w terminie

3 dni od dnia

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej
w postaci
papierowej
albo elektronicznej
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
23.12.Wykonawcy,
odwoławczego,

którzy

przystąpili

do postępowania

odwoławczego,

stają się uczestnikami

jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte

23.13.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
niż do czasu otwarcia rozprawy.

innego wykonawcy

23.14.JeŻeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
23.15.W sprawach nieuregulowanych w pkt 23 SIWZ w zakresie przysługujących
zastosowanie przepisy art. 179 - 1989 ustawy Pzp.

postępowania

na korzyść jednej ze stron.
nie później

wolny od pracy,

środków ochrony prawnej, mają

24. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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. l), dalej "RODO", informuję, że:
24.1. administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny
Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3, tel.: 22 6194041, e-mail: sekretariat@zoo.waw.pl
24.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
Koralewski, e-mail: iod@zoo.waw.pl
24.3. Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane

będą na podstawie

w Warszawie,

03-461

w Warszawie jest Pan Patryk

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem
o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Remonty na terenie
Miejskiego
Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie,
Część II - Remont ogrodzenia wybiegu dla słoni., znak: NZ-28-9/19.,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.;
24.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
24.4.1. osoby lub podmioty,

którym udostępniona

zostanie dokumentacja

postępowania

oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
24.4.2. organy władzy publicznej oraz podmioty

wykonujące

w oparciu o art. 8

publicznych

zadania publiczne lub działające na zlecenie

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
obowiązującego prawa, w tym uprawnione do kontroli administratora danych;
24.4.3. inne podmioty, które na podstawie
przetwarzają dane osobowe;

stosownych

(t.j. Dz. U. z

umów

podpisanych

powszechnie

z administratorem

danych

24.5. 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;
24.6. 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;
24.7. zgodnie z art. 96 ust. 3a ustawy Pzp, zasada jawności, o której mowa wart. 96 ust. 3 ustawy Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO,
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zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
jawności, o których mowa wart. 8 ust 3-5 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio;

Ograniczenia

zasady

24.8. zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający udostępni Pani/Pana dane osobowe, o których mowa wart.
10 RaDO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy
Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia;
24.8.1. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RaDO;
24.8.2. posiada Pani/Pan:
24.8.2.1.

decyzje

nie będą

podejmowane

w sposób

na podstawie art. 15 RaDO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z
zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa wart. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. la ustawy Pzp w związku
z art. 15 RaDO (W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa wart. 15 ust. 1-3 RaDO,
wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji
mających na celu sprecyzowanie
żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania (lub jego zakończenia) o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu);

24.8.2.2.

na podstawie
art. 16 RaDO prawo do sprostowania
zastrzeżeniem ograniczeń w przypadkach, o których mowa wart.

Pani/Pana danych osobowych z
8a ust. 3 oraz art. 97 ust. lb ustawy

Pzp w związku z art. 16 RaDO (Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa wart. 16 RaDO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
24.8.2.3.

zgodnie z art. 11 ust. 6a ustawy Pzp, w przypadku Pani/Pana danych osobowych
zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa wart.
15 i art. 16
RaDO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego;

24.8.2.4.

na podstawie art. 18 RaDO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 8a ust. 4 oraz art. 96 ust. 3b
ustawy Pzp w związku z art. 18 ust. 2 RaDO (Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa wart. 18 ust. 1
RaDO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o
udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu, a od dnia zakończenia postępowania
gdy
wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa wart. 18 ust. 2 RaDO);

24.8.2.5.

prawo

do wniesienia

Pani/Pan, że przetwarzanie
24.9. nie przysługuje Pani/Panu:

skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony

Danych Osobowych,

gdy uzna

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RaDO;

24.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RaDO prawo do usunięcia danych osobowych;
24.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RaDO;
24.9.3. na podstawie art. 21 RaDO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. llit. c RaDO.

gdyż

Umowa zostanie podpisana z m.st. Warszawa oraz przekazana do Centralnego Rejestru Umów zgodnie z zasadą
jawności wskazanej w ustawie o finansach publicznych. W tym też zakresie dane będą administrowane przez
Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481,
015259640 i w tym zakresie administratorem
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

REGON:

Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl.

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25.1. Protokół postępowania

wraz z załącznikami jest jawny.

25.2. Załącznikami do protokołu
są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia,
wnioski, inne
dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia
publicznego.
25.3. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
25.4. Zamawiający udostępni
protokołu na wniosek.

ddit

SI~ak:

NZ}~Y:_9

~;r-

!..

'07

protokół

postępowania

o udzielenie

zamówienia

oferty lub unieważnieniu

publicznego

lub załączniki do
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25.5. Przekazanie protokołu

lub załączników nastąpi przy użyciu środków komunikacji

25.6. Jeżeli z przyczyn technicznych
środków

komunikacji

dokumentów,
udostępnione.

znacząco utrudnione

elektronicznej,

zamawiający

25.7. Bez zgody zamawiającego

jest udostępnienie

w szczególności

poinformuje

z uwagi

o tym wnioskodawcę

wnioskodawca

w trakcie

wglądu

elektronicznej.

tych dokumentów

na liczbę żądanych

przy uzvciu

do udostępnienia

i wskaże sposób, w jaki mogą być one
do protokołu

lub załączników,

w miejscu

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub
środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
25.8. Zamawiający udostępni

wnioskodawcy

w szczególności związanych

protokół

z zapewnieniem

lub załączniki niezwłocznie.
sprawnego

W wyjątkowych

toku prac dotyczących

zamawiający udostępni oferty w terminie przez siebie wyznaczonym,
przekazania informacji
o wyborze najkorzystniejszej
oferty albo w
unieważnieniu postępowania.

przypadkach,

badania i oceny ofert,

nie później jednak niż w dniu
dniu przekazania informacji
o

25.9. W sprawach nieuregulowanych
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, rozporządzenia Ministra ROZWOju
z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz Kodeks cywilny.
25.1O.Zamawiający
25.11.Przywołane

nie przewiduje

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

w SIWZ załączniki stanowią

załączniki (przykładowe
formularze)
elektronicznie lub faksem.

jej integralną
w

wersji

część. Zamawiający

edytowalnej,

po

może udostępnić

otrzymaniu

wniosku

wykonawcy
przesłanego

25.12.Załączniki do SIWZ, stanowiące jej integralną część:
Załącznik Nr 1.1. - Projekt budowlany;
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Nr
Nr
Nr
Nr

1.2. - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
1.3. - Przedmiar robót/kosztorys ofertowy;
2 - Formularz ofertowy - wzór;
3 - Wzór umowy;

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór;
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wzór;
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór.
Załącznik Nr 7 - Dokument
ustawy Pzp - wzór

na potwierdzenie

spełnienia warunku,

o którym

mowa wart.

25 ust 1 pkt 1
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