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1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z  późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi  
na jej podstawie. 

2. Ilekroć w treści występuje słowo „ustawa” lub „uPzp”, Zamawiający przywołuje 
ustawę - Prawo zamówień publicznych. 

3. Ilekroć w treści występuje słowo „SIWZ” Zamawiający przywołuje Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Zamawiający: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.  

Adres: Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków.  

NIP: 534-00-16-936, Regon: 010427452 

Telefon: 261 892 000, Faks: 261 892 048  

Adres strony internetowej: https://www.ormon.wp.mil.pl  

Portal: https://platformazakupowa.pl/pn/ormon 

 
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: remont ogrodzenia 
zewnętrznego Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków. 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane;  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja techniczna  
- załącznik nr 1 do SIWZ; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych - załącznik nr 2 do SIWZ; przedmiar robót - załącznik nr 3  
do SIWZ; wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. 

W przypadku gdy Zmawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie  
znaków towarowych, patentów, odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

https://www.ormon.wp.mil.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ormon
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technicznych, należy traktować to jako określenie wymaganych parametrów, 
właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym o parametrach 
nie niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca,  
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym  
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie  
z art. 30 ust. 5 ustawy. 

 
WYMÓG  ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ 

(art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 

 

3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia  
przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę  
osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót budowlanych 
(szczegółowo określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych) z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje  
w budownictwie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 z póżn. zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób,  
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót,  
czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi 
kierowników budowy, kierowników robót.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako 
ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej 
przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia 
planowanych do wykonania robót został podany w rozdziale 12 SIWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 29 ust. 4 ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt 6 ustawy. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
Rozdział 4. Termin wykonania zmówienia. 
 

Termin realizacji zmówienia (wykonania robót): 60 dni  
                                              

Za dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień następujący po dniu, 
przekazania terenu budowy (robót) Wykonawcy.                 
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Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania        
                   oceny spełniania tych warunków. 
 

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, wydanymi  
na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia  
29 kwietnia 2019 r. przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831  
z póżn. zm.) oraz przynależącą(-ce) do właściwej izby samorządu 
zawodowego, tj: 

- jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej.  

Uwaga !   

Zamawiający,  określając  wymogi  dla  osoby w  zakresie  posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 
które zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów.   

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z póżn. zm.) samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. 
Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 220 z póżn. zm.). 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy.  

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2),4) i 8) ustawy: 

3.1. 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 2015r. 
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z póżn. zm.)  
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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.498 z póżn. zm.).  

3.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  
co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał  
lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.  

3.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, 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. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

4.1 warunki określone w rozdziale 5 pkt 1.1 - 1.3 winien spełniać co najmniej 
jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie; 

4.2 przesłanki skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania określone 
w rozdziale 5 pkt 2 i 3, odnoszą się do każdego z Wykonawców 
występujących wspólnie.  

5. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik  nr 8 do SIWZ. 

6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26 ust. 3  
i 4 ustawy). 
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Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
ETAP I - DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  nr 5a i 5b do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,  
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu  
oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  
oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach   
w oświadczeniu.  

Uwaga ! 

Wykonawca w oświadczeniu w miejscach, które go nie dotyczą wpisuje  
„nie dotyczy” i podpisuje tę część oświadczenia. 

 
ETAP II - DOKUMENTY SKŁADANE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT: 

 
2. Celem wykazania że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców 

z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy Wykonawca,  
który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli 
oferty.   

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  
oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
ETAP III - DOKUMENTY SKŁADANE PO OCENIE OFERT NA PISEMNE WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy przed udzieleniem zamówienia, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 

3.1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych  
do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie  
do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego  
załącznik nr 6 do SIWZ, 

3.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  
na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy; 

3.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3.4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności  
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2. -3.4 
niniejszego rozdziału, składa on dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
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4.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

4.2. że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
POZOSTAŁE DOKUMENTY  

5. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, 
jeżeli upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z odpisu z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (określające 
zakres pełnomocnictwa), podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

6. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć do oferty. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik  nr 8 do SIWZ. Zobowiązanie należy dołączyć do oferty. 

8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

FORMA SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTÓW: 

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane 
są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

Zamawiający dopuszcza składanie  oświadczeń i dokumentów w postaci 
papierowej w siedzibie Zamawiającego.   

10. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5a i 5b do SIWZ) musi być 
złożony w oryginale. 

11. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty (załącznik nr 7 do SIWZ) należy 
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złożyć w oryginale. 

12. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej 
notarialnie.  

13. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy  
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia publicznego albo wykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą. 

15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu  
lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów dotyczących przesłanek 
wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
lub złoży dokumenty zawierające błędy, lub nie złoży stosownych pełnomocnictw 
albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę  
do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy. 

17. Oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa składane jako uzupełnienie oferty  
w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy należy przedłożyć Zamawiającemu w takiej 
samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą. 

18. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane  
wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                    
z Wykonawcami. 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest pan Dariusz BANDZUL  
tel. +48 22 261 892 097.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ormon.  

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” 
znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 
wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana  
do Zamawiającego.  

4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/ormon Zamawiający może również komunikować 
się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
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5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,  
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający  
będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,  
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy  
do konkretnego Wykonawcy.  

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia  
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320, ze zm. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1991 i z 2019 r. poz. 2517); dalej: “Rozporządzenie  
w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s,  

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0.,  

d) włączona obsługa JavaScript,  

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
plików .pdf,  

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
kodowanie UTF8,  

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zobowiązany jest:  

a) zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone  
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce 
„Regulamin" oraz uznania go za wiążący,  

b) zapoznać się i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej  
pod linkiem.  

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy  
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści 
SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych  
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce                                
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„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF  
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

10. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 
w art. 38 ustawy. Zamawiający prześle treść zapytań i wyjaśnienia Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację bez ujawniania źródła zapytania  
i udostępni na stronie internetowej zamawiającego. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający 
niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ  
i udostępni na stronie internetowej Zamawiającego. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie 
internetowej. 

13. Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o Zamówieniu może nastąpić także 
w przypadkach opisanych w art. 38 ust. 4 i 4a ustawy. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

15. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców (przed złożeniem 
oferty) wizji lokalnej terenu, na którym wykonywana będzie robota budowlana. 

16. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. 

17. Zainteresowani winni zgłosić do Zamawiającego do dnia 07.07.2020 r. wniosek 
(za pomocą platformy zakupowej) o udział w wizji lokalnej terenu.  

18. Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia wizji, zawiadamiając o tym 
zainteresowanych Wykonawców. 

19. Niezależnie, powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
(platformie zakupowej) Zamawiającego. 

20. W wizji lokalnej terenu mogą wziąć udział Wykonawcy lub upoważnieni pracownicy 
Wykonawców posiadający ze sobą upoważnienie. 

 
 
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
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Rozdział 9. Termin związania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 

ofert. 
 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową 
Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Ofertę składa się na wypełnionym Formularzu ofertowym (stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ). 

2. Oferta powinna być  

złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione  

lub  

złożona w siedzibie Zamawiającego w postaci papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r.  oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495),osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca, własnoręcznie podpisana przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. 

3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 
ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca,  
aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

5. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku 
polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku  
niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 
polski.  

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ 
oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek 
zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa  
w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach  
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, 
inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność  
z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
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7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty 
skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca może złożyć ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem,  
że będzie one zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia oraz informacje 
określone przez Zamawiającego w treści wzorów załączonych do SIWZ.  

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

W PRZYPADKU OFERTY SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ 

10. Prosimy ofertę spiąć lub zszyć, dokonać numeracji stron lub kartek oferty  
oraz ułożyć w następującej kolejności: 

 formularz ofertowy; 

 dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców. 

11. Celem zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty koperta musi być 
zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując 
zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. 

12. Kopertę należy opisać:  

 

„OFERTA – Nr postępowania 6/INFR/PN/2020 –  remont ogrodzenia 
zewnętrznego, nie otwierać do dnia 22.07.2020 r. godz. 1000” 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, 
nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

 

13. O  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  należy  pisemnie  powiadomić  
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Pismo  należy  złożyć  
zgodnie  z  opisem  podanym  w  Rozdziale  10 pkt 12  niniejszej  SIWZ  
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”. 

14. Do  pisma  o  wycofaniu  oferty  musi  być  załączony  dokument,  z którego 
wynika  prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

W PRZYPADKU OFERTY SKŁADANEJ POSTACI ELEKTRONICZNEJ 

15. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie  
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ormon na stronie dotyczącej 
odpowiedniego postępowania. 

16. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

17. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  



                          
                       OŚRODEK REPREZENTACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ  

14 
 

18. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie 
przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie  
na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala 
zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.  

19. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 
(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku  
"Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana  
i złożona.  

20. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 
oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 
niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację,  
gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania 
ofert (złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje).  

22. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF  
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

23. W przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf, zaleca się 
podpisywać podpisem w formacie XAdES o typie ZEWNĘTRZNYM.  
W takim wypadku należy przekazać zamawiającemu plik z podpisywaną treścią 
oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie. 

24. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

25. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 ustawy  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,  
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,  
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 
Podwykonawcę.  

26. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 
zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

27. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz  
do komunikacji wynosi: 100 MB.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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28. W przypadku, gdy szczególna forma pełnomocnictwa nie jest wymagana (nie 
obejmuje swoim zakresem uprawnienia do dokonywania czynności prawnych w 
postępowaniu, dla których wymagana jest szczególna forma elektroniczna), może 
ono zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo 
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodności z oryginałem przez notariusza 
opatrzonej jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

29. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec  
w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. W tym celu należy ofertę podzielić na część jawną i część tajną, 
każdy z plików opisać w nazwie oraz w zawartości, aby nie budziło to żadnych 
wątpliwości i niekiedy – stosownie do życzenia zamawiającego - spakować w dwa 
osobne foldery. Należy ponadto sprostać wymogowi wyraźnego zastrzeżenia 
tajemnicy oraz jego uzasadnienia, kreujące skuteczność zastrzeżenia, oraz 
zaznaczyć polecenie w systemie dotyczące utajnienia dokumentu. Na platformie 
w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 
części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Termin składania ofert: do dnia 22.07.2020 r. do godziny 9.00.  

W PRZYPADKU OFERTY SKŁADANEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 

2. Ofertę w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć  
za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ormon. 

W PRZYPADKU OFERTY SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ 

3. Ofertę w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć  
w siedzibie Zamawiającego – Nowa Wieś, ul. Grodziska 1,05-800 Pruszków  
- budynek nr 20, Kancelaria OR MON.  

Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 730  do 1530. 

OTWARCIE OFERT 

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 10.00  
w siedzibie Zamawiającego – Nowa Wieś, ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków,  
budynek nr 20, pom 106. Oferty w postaci elektronicznej zostaną odszyfrowane 
i otwarte za pośrednictwem Platformy. Otwarcie ofert jest jawne i następuje 
bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym 
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Wykonawcy mogą 
uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (jeżeli dotyczy).  

https://platformazakupowa.pl/pn/ormon
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7. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl  
w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.  

8. Uwaga: na terenie OR MON obowiązuje system przepustek wydawanych 
każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące wziąć udział w otwarciu ofert 
powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki.  

 
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 ustawy. 

2. Cenę oferty stanowi łączna cena brutto obejmująca cały zakres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Stawkę VAT należy określić według obowiązujących przepisów i stanu 
faktycznego na dzień otwarcia oferty.  

4. Zastosowanie przez Wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT od towarów  
i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Cenę oferty Wykonawcy winni określić w formie ryczałtu, wyliczonego w oparciu  
o przekazane im: dokumentację techniczną (załącznik nr 1 do SIWZ) specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ), 
przedmiar robót (załącznik nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem podatku od towarów  
i usług VAT. 

Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że cena ofertowa musi zawierać wszystkie 
koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost ze dokumentacji 
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiaru robót, jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których  
nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów  
w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiarze robót,  obciążają Wykonawcę zamówienia. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć  
na cenę zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.  
z 2019 r. poz.1145 z późn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 §1  
następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”  
W związku z tym, cena oferty musi zawierać wszelkie składniki cenotwórcze  
i koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

6. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli  
w przedmiarze robót tego nie podano, Wykonawca winien przyjmować, że roboty 
ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących 
przepisów technicznych i wiedzy technicznej oraz projektu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. 
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 
ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 
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8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie  
(po zaokrągleniu do pełnych groszy). 

10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku  
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy  
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 
ofertę, ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający 
poprawi je zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

12. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie 
zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych  
w Rozdziale 16. 

 
Rozdział 13. Kryteria i zasady oceny ofert. 
 
1. Poddane ocenie zostaną jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. Przy ocenie ofert  Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi 

poniżej: 

2.1. Kryterium: „cena” /cena ofertowa brutto/ – znaczenie 60% 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

C of.n. 

Cn = ----------------------- x 60  
Cof.b. 

 
gdzie:  

Cn     – liczba otrzymanych punktów za kryterium cena 
C of.n. – cena oferty najniższej 
C of.b. – cena oferty badanej 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

2.2. Kryterium: „termin realizacji” /T/ w dniach – znaczenie 20% 

Punkty za kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane za skrócenie 
terminu określonego w Rozdziale 4 SIWZ (60 dni), w sposób następujący: 

 realizacja przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez    
Zamawiającego -   0 pkt, 

 realizacja przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o 5 dni   -  10 pkt, 

 realizacja przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o 10 dni -  20 pkt. 
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Wykonawca, który złoży ofertę z terminem realizacji zamówienia krótszym  
o więcej niż 10 dni, w kryterium „termin realizacji”  otrzyma 20 pkt.  
(tj. maksymalną ilość pkt w kryterium „termin realizacji”). 

 
2.3  Kryterium „okres gwarancji”/G/ na wykonane roboty budowlane 

w miesiącach – znaczenie 20% 

 12 miesięcy -  0 pkt, 

 18 miesięcy - 10 pkt, 

 24 miesiące - 20 pkt. 
 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Wykonawca,  
który złoży ofertę z okresem gwarancji dłuższym niż 24 miesiące, w kryterium 
„okres gwarancji” otrzyma 20 pkt. (tj. maksymalną ilość pkt w kryterium 
„okres gwarancji”). 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 
punktów za wszystkie kryteria, wg wzoru: 

Łączna ilość punktów = Cn + T + G 
gdzie: 

Cn  –  liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena”  
T    –  liczba otrzymanych punktów za kryterium „termin 

realizacji” 
G   –  liczba otrzymanych punktów za kryterium „okres 

gwarancji” 
 

4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty 
ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny  
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę  
z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 
 
Rozdział 14. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa  
w art. 92 ust.1 ustawy. Ponadto zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zostanie zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń  
(Biuro przepustek) oraz na stronie internetowej Zamawiającego – platformie. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta.  
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki,  
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

4. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej 
ich współpracę. 

5. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Rozdziałem 
15 SIWZ. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać  
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania 

 
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  
                     Umowy. 

 
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający 

przed podpisaniem umowy będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej  
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca może wnieść w jednej 
lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego:  

Bank NBP O/WARSZAWA, konto nr 47 1010 1010 0021 3413 9120 1000 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należy dostarczyć w formie 
oryginału najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dokument w formie poręczenia, 
gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia zgodnie z warunkami 
umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  
Z treści gwarancji, poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 
reprezentacji Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 
(z podaniem imienia i nazwiska).  

6. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku 
nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów 
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wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu 
wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich 
wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy.  

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy, o których mowa 
w art. 23 ust. 1 ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
 
Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone  
                         do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Załącznikiem nr 9 niniejszej specyfikacji jest wzór umowy. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane kryteria wyboru.  

3. Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie  
i okolicznościach: 
3.1. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: 

3.1.1. wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź 
połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych  
od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie 
uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym 
ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani im 
przeciwdziałać; 

3.1.2. działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają 
wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy  
w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość 
wykonywanych robót; 

3.1.3. konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, 
analiz itp.; 

3.1.4. ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, 
których istnienie lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji robót; 

3.1.5. konieczności wykonania zamówień dodatkowych; 
3.1.6. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego; 
3.1.7. nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3.2.   Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić  

w przypadku: urzędowej zmiany podatku VAT; 
4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy, o których mowa w pkt 3  

jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany,  
w formie aneksu do umowy. Podstawą aneksu do umowy będzie protokół 
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konieczności i/lub wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zaakceptowany  
przez obie strony, określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie 
okoliczności wymienionych w pkt 3, który będzie załącznikiem do aneksu 
zmieniającego umowę. 

5. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 3,  
nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 
zmiany w umowie. 

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt 5 jest nieważna. 
 
 
Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  
                      Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes 
prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  
 
 
Rozdział 18. Informacja dotycząca walut, w jakich mogą być prowadzone  
                     rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 
 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
 
Rozdział 19. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty 
                     z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 
Rozdział 20. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
Rozdział 21. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
                      wykonanie powierzy podwykonawcom. 

1. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę, o której mowa w art. 2  
ust. 9b  ustawy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby podwykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do wykonania zleconego im przez  wykonawcę zakresu robót.   

4. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a ustawy Zamawiający wymaga  
aby w umowach o podwykonawstwo:   
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4.1. Termin zapłaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o  podwykonawstwo  nie  był  dłuższy  niż  30  dni  
od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowanej.  

4.2. Wykonawca zapewnił w umowach z podwykonawcami taki okres 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

Niespełnienie  powyższego  spowoduje  zgłoszenie  przez  zamawiającego  
odpowiednio  zastrzeżeń  lub sprzeciwu. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c 
ustawy. 

6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie  
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez 
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby  wykonawca  
powołuje  się  na  zasadach  określonych  w  art.  22a i 36a ,  w  celu  wykazania 
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  
1  ustawy.  Jeżeli  po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi 
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na zasoby,  którego  wykonawca  
powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału   
w postępowaniu, wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  zamawiającemu,   
iż  proponowany  inny podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  
w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w trakcie postępowania.  

Zasady dotyczące podwykonawstwa zostały opisane również w paragrafie 7 wzoru 
umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.                 

7. Brak informacji, o której mowa w pkt 6 Zamawiający będzie rozumiał,  
że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 
podwykonawcom.  

8. W przypadku powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, 
Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania tego 
podwykonawcy, jak gdyby były one działaniem lub zaniechaniem samego 
Wykonawcy. 

 
 
Rozdział 22. Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 

 
Mając na uwadze fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać 
Rozporządzenie 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 - General Data 
Protection Regulation) - w skrócie GDPR/ RODO, jak również w związku z wejściem  



                          
                       OŚRODEK REPREZENTACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ  

23 
 

w życie z dniem 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.), na mocy których to aktów 
nastąpiła bezwzględnie obowiązująca zmiana uwarunkowań formalno - prawnych 
związanych z problematyką ochrony danych osobowych (warunków, zasad, procedur,  
itd. w zakresie tej problematyki) Zamawiający informuje, jak poniżej. 
 
1. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych od osoby, 

której dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio) - 
przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze zgodnie z art. 13 RODO Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której 
dane dotyczą: Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO * informuje się, że: 
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek 

Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Adres: Nowa Wieś  
ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków.  

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może 
się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: ormon@ron.mil.pl 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz realizacją zawartej w wyniku tego 
postępowania umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8  
i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą 
zostać ujawnione Pani/Pana dane osobowe.  

1.5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się,  
iż Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim 
przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie 
względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. W szczególności 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp).  
W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych  
i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia 
spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy 
- do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.  

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

1.7. Posiada Pani/Pan:  

mailto:ormon@ron.mil.pl
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 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;  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

1.8. 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.  

 
*Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.   
**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 i jego załączników.   
***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. 

 
2. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych w sposób 

inny niż od osoby, której dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych 
pośrednio) - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 14 RODO (klauzula wskazana  
z ostrożności, mimo wyłączenia zawartego w art. 14 ust. 5 RODO) Podstawa 
prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO Informacje podawane w przypadku pozyskiwania 
danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 - 2 RODO* informuje się, że:   
2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek 

Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Adres: Nowa Wieś  
ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków.  

2.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może 
się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: ormon@ron.mil.pl 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
oraz realizacją zawartej w wyniku tego postępowania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

mailto:ormon@ron.mil.pl
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2.4. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z następujących źródeł: 

 od Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, który przekazał te dane w związku i na 
potrzeby udziału w postępowaniu i realizacji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

 ze źródeł publicznie dostępnych. 
2.5. Administrator będzie przetwarzać w szczególności następujące kategorie 

Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje 
dotyczące wykształcenia i uprawnień, inne informacje niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 
realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 
96 ust. 3 ustawy Pzp oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą 
zostać ujawnione Pani/Pana dane osobowe. 

2.7. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, iż 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim 
przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie 
względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. W szczególności 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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 (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp). W wyjątkowych przypadkach 
związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów 
Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani/Pana 
dane będą przechowywane przez okres dłuższy - do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia sprawy. 

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

2.9. 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; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2.10. 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; 
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 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. 

 
*Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.   
**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 i jego załączników.   
***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. 

 
3. Inne informacje związane z ochroną danych osobowych: 

 
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie 
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Szczególnie wrażliwe dane osobowe 
znajdujące się w dokumentacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego, 
w szczególności w dokumentach i oświadczeniach przekazywanych przez 
Wykonawców, które wymagają w świetle przepisów RODO podwyższonej ochrony 
i wobec których RODO wprowadza ograniczenia w ich przetwarzaniu  
(m.in. wskazane w art. 10 RODO informacje dotyczące karalności - skazań  
i innych naruszeń prawa przez konkretne osoby), będą udostępniane  
przez Zamawiającego w trybie art. 8 i 96 ust. 3 ustawy PZP z poszanowaniem 
przepisów RODO, tj. 

 jedynie w celu umożliwienia korzystania z przysługujących ustawowo 
środków ochrony prawnej - do upływu terminu do ich wniesienia, obrony 
innych uzasadnionych prawnie interesów podmiotów albo w celu realizacji 
obowiązków /uprawnień wynikających z przepisów prawa, 

 ich udostępnienie będzie każdorazowo uzależnione od złożenia przez 
podmiot, który chce uzyskać wzgląd w dokumentację, pisemnego 
zobowiązania do zachowania tych danych w poufności (chyba że podmiot 
taki wykonuje obowiązki nadzorcze i kontrole określone przepisami prawa 
oraz jest prawnie zobowiązany do zachowania w poufności pozyskanych  
w toku ich realizacji informacji). 

 W związku ze spoczywającym na Wykonawcach, którzy pozyskują dane 
osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, obowiązkiem informacyjnym 
określonym przepisami RODO, celem uzyskania przez Zamawiającego 
potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane 
Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również  
w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób 
przekazanych przez Wykonawcę w dokumentach i oświadczeniach 
składanych w toku postępowania celem uzyskania danego zamówienia 
publicznego lub już na potrzeby realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wymagana złożenia przez Wykonawcy w ramach 
oferty składanej w niniejszym postępowaniu oświadczenia dotyczącego 
pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla 
konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Oświadczenie to ujęte jest w formularzu ofertowym – stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ.  
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 
3 RODO, 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 o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,  
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  
 
 

Rozdział 23. Załączniki. 
 
Załącznik nr 1            – Dokumentacja techniczna … 

Załącznik nr 2            – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bud … 

Załącznik nr 3            – Przedmiar robót 

Załącznik nr 4            –                              Formularz ofertowy 

Załącznik nr 5a,5b     – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania oraz spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu … 

Załącznik nr 6            – Wykaz osób, które będą uczestniczyć … 
Załącznik nr 7            – Oświadczenie o przynależności … 
Załącznik nr 8 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji … 
Załącznik nr 9            – Wzór umowy 

 
 
Uzgodniono: 
 

 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

 

........................................ 

 

KIEROWNIK SEKCJI INFRASTRUKTURY 

 
 

........................................ 

RADCA PRAWNY 

 
 
 

........................................ 
 

KIEROWNIK SEKCJI  
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

 
 

.......................................... 
 

 KIEROWNIK   
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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