
 

 

Ogłoszenie nr 534815-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.  

Akademia Pomorska: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na dobudowę 

do budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego zewnętrznego urządzenia dźwigowego w 

postaci windy osobowej. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
2.21. Zamówienie jest współfinansowane ze budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pt. 

„Dostępna Akademia Pomorska”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) 

Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Poddziałanie 3.5 Kompleksowe programy 

szkół wyższych. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.05.00-00-A057/19-00.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Pomorska, krajowy numer identyfikacyjny 

14590000000000, ul. ul. Arciszewskiego  22a , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo 

Polska, tel. 59 840 53 27, , e-mail zampub@apsl.edu.pl, , faks 59 840 53 80.  

Adres strony internetowej (URL): www.apsl.edu.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Uczelnia publiczna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://apsl.nowybip.pl/zamowienia  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://apsl.nowybip.pl/zamowienia  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza skladania ofert w formie elektronicznej.  

Adres:  

Akademia Pomorska w Słupsku, Kancelaria Ogólna pok. 35, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 

Słupsk  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej na dobudowę do budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego 

zewnętrznego urządzenia dźwigowego w postaci windy osobowej.  

Numer referencyjny: ZP 8/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
tylko jednej części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na dobudowę do budynku Wydziału Filologiczno – Historycznego 

zewnętrznego urządzenia dźwigowego w postaci windy osobowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do 

SIWZ oraz załączniku nr 9 do SIWZ. 3. Zadaniem windy stanowiącej przedmiot wskazanej w 

pkt. 2.1. SIWZ dokumentacji projektowej będzie transport osób z niepełnosprawnością 

ruchową. Winda powinna obsługiwać trzy kondygnacje budynku, na których znajdują się 



ogólnodostępne dla studentów pomieszczenia uczelniane, tj. piwnicę, parter i I piętro. 4. 

Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji, Wykonawca (Projektant) powinien 

najpierw dokonać szczegółowej wizji lokalnej na obiekcie, w celu zapoznania się z 

budynkiem i rozpoznania najlepszej możliwej lokalizacji urządzenia dźwigowego, a następnie 

zaakceptować propozycję lokalizacji zaproponowaną przez Zamawiającego, lub 

zaproponować inną lokalizację umiejscowienia urządzenia dźwigowego z uzasadnieniem. 

Obowiązuje pisemna forma realizacji powyższych czynności. 5. Wszystkie części 

zaprojektowanego urządzenia dźwigowego podlegające dozorowi, muszą mieć odpowiednie 

dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 6. Podczas procesu projektowego, 

Wykonawca rozpatrzy zasadność zaprojektowania całego urządzenia dźwigowego, jako 

oddzielnej strefy przeciwpożarowej, wraz z przeprowadzeniem konsultacji w tym zakresie z 

odpowiednimi rzeczoznawcami, urzędami i instytucjami. 7. Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokonując w trakcie procesu 

projektowego bieżących konsultacji (min. 2 konsultacje) z wyznaczonymi pracownikami 

Biura Gospodarowania Majątkiem Akademii Pomorskiej w Słupsku, podczas których 

uzgodnione zostaną szczegóły projektowe. Zebrania konsultacyjne zostaną udokumentowane 

poprzez spisanie protokołu z ich przebiegu, zawierającego uzgodnienia pomiędzy stronami. 

Zebrania konsultacyjne odbędą się: pierwsze – poprzedzające pisemne zaakceptowanie przez 

Zamawiającego propozycji lokalizacji urządzenia dźwigowego, drugie – na którym 

Wykonawca przedstawi i omówi koncepcje projektową wszystkich przyjętych rozwiązań 

dotyczących przedmiotu zamówienia. 8. Sporządzone przez Wykonawcę projekty budowlane, 

muszą zostać pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej. 9. Wymagane opracowania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, 

zostaną wykonane i przekazane Zamawiającemu w następującej ilości i formie: - projekty 

budowlane: 4 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (dwg.), - projekty 

wykonawcze: 4 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (dwg.), - kosztorysy 

inwestorskie: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds., lub inny), - 

przedmiary robót: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds., lub inny), - 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): 1 szt. wersji 

papierowej + format pdf + wersja edytowalna, - inne niezbędne projekty, opracowania, 

uzgodnienia i opinie (o ile będą prawnie wymagane) sprawiające, że dokumentacja 

projektowa będzie kompletna ze względu na cel któremu ma służyć, tzn. uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, m.in. takie jak: uzyskane warunki techniczne, ekspertyzy techniczne, 

rozwiązania kolizji z sieciami, operaty, oceny i badania, oraz wszystkie niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnienia przewidziane prawem: 1 szt. wersji papierowej 

+ format pdf. - ostateczna (prawomocna) decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie 

wymagana lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych – wersja dokumentu w formie 

pisemnej lub elektronicznej z podpisem elektronicznym organu. 10. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

skuteczne zgłoszenie robót budowlanych do organu administracji budowlanej, uzyskanie 

wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. 11. Dokumentacja 

powinna zostać opracowana z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym: 

opracowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wszystkie warunki określone w 

ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm), 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 



podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.). 

12. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie również do pełnienia i 

sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektowo-kosztorysową w toku 

prowadzonych na jej podstawie czynności, w szczególności w zakresie: - analizy, 

sporządzania i przygotowania projektu odpowiedzi na pytania oferentów podczas 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych na roboty budowlane, dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz 

przyjętych w niej rozwiązań projektowych, - opiniowania na wniosek Inwestora, w toku 

wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z projektem, w szczególności, co 

do użytych materiałów budowlanych i przyjętych rozwiązań projektowych, - uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

i możliwości robót dodatkowych, - sporządzania dokumentacji uzupełniającej lub brakującej 

podczas realizacji inwestycji. 13. Zamawiający wymaga, aby nadzór autorski nad 

dokumentacją był sprawowany przez Wykonawcę od momentu uzyskania pozwolenia na 

budowę, do zakończenia robót budowlanych. 14. Z uwagi na specyfikę zamówienia 

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 15. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w 

zakresie dotyczącym sprawowania nadzoru autorskiego, w sytuacji, gdy nie zostaną 

Zamawiającemu przyznane środki na jego realizację lub z innych przyczyn nadzór autorski 

nie będzie konieczny. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało 

wynagrodzenie za te usługi. 16. Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia 

w rozumieniu art. 29 – 35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane objęte ta dokumentacją i musi spełniać wymogi określone w ww. przepisach. 

17.Zamówienie jest współfinansowane ze budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pt. 

„Dostępna Akademia Pomorska”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) 

Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Poddziałanie 3.5 Kompleksowe programy 

szkół wyższych. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.05.00-00-A057/19-00.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71248000-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  



 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 120  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający ustala następujący termin realizacji przedmiotu 

zamówienia: a) wykonanie kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę od organu administracji architektoniczno-budowlanej: w terminie 120 

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od 

momentu złożenia kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę lub 

skutecznym zgłoszeniem robót do zakończenia realizacji wykonanych robót budowlanych. 

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych: październik 2020r.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dokumentację 

projektową (zawierającą przynajmniej projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski) na 

roboty budowlane obejmujące urządzenie budowalne stanowiące urządzenie dźwigowe 

zamontowane w budynku na stałe z kabiną do przewozu osób lub towarów, przy czym 

wartość kosztorysowa robót nie może być niższa niż 150 tys. zł brutto; 2. skieruje do 

realizacji przedmiotu zamówienia minimum jedną osobę pełniącą funkcję projektanta tj. 

osobę posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 

legitymującą się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania; 

3. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia minimum jedną osobę pełniącą funkcję 

projektanta tj. osobę posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 



funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), legitymującą się minimum 

5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania. Zamawiający akceptuje 

uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne 

uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej; W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej 

oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej) w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako 

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 

Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 

podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po 

dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, 

który polega na zdolnościach 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. Zamawiający ocenia, czy 

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda przedłożenia na wezwanie 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 pkt 1 ustawy PZP. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy odnośnie terminu stosuje się odpowiednio. 

4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w 

terminie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 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 o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 

do SIWZ.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt. 4.2.3.1. SIWZ, wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy. Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2.W ykaz osób, o których mowa 

w pkt. 4.2.3.2. i 4.2.3.3. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 



niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób 

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku 

działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w 

oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 8.2. SIWZ; 

1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, jeżeli dotyczy;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 



postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  



 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie projektanta 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Nie dotyczy  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Nie dotyczy  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Nie dotyczy  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 



poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym 

zakresie: 1. ceny realizacji umowy na w skutek: a) zmiany po dniu złożenia oferty 

obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują 

konieczność zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy w całości lub części, wg 

obowiązujących stawek podatku VAT, przy czym cena netto jest stała przez cały okres 

obowiązywania umowy; b) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

spowodowanej okolicznościami wskazanymi w pkt. 19.5.2. lit. d) i 19.5.5. SIWZ, przy czym 

zmiana ceny nie może wynosić więcej niż 10%, c) przesunięcia terminu realizacji usług 

nadzoru autorskiego, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ, na skutek zmiany terminu realizacji 

robót budowlanych, o minimum 10 m-cy, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2. terminu realizacji umowy: a) jeżeli wskutek 

okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia, przedmiot zamówienia nie może być wykonywany, termin 

może zostać przesunięty o okres, w którym zamówienie nie może być realizowane, b) jeżeli z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy postępowanie administracyjne zostanie 

przedłużone ponad terminy przewidziane przepisami dla tych postepowań termin może zostać 



przesunięty o termin przedłużonego postępowania; c) zaistnienia siły wyższej, strony 

określają, że przez siłę wyższą w rozumieniu lit. „c” rozumieją okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie 

żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec; za siłę wyższą 

uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo dotyczącego 

dostaw i usług przedmiotu umowy, zamknięcie granic dla przepływu towarów i usług 

dotyczącego przedmiotu umowy. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego d) wstrzymania 

realizacji umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15r ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz. 374, poz. 567, poz. 568 i 695), w przypadku 

uchylenia lub zmiany ww. przepisów po dniu złożenia ofert stosuje się według wyboru stron 

zarówno przepisy nowe oraz dotychczasowe w brzmieniu na dzień składania ofert; e) na 

skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu lub sposobu opracowania przedmiotu 

umowy, z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 

jeżeli: -będzie to wynikało z treści warunków lub uzgodnień różniących się znacznie od 

założeń na etapie przetargu, -Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł 

uzyskać dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości, -w 

wyniku przeprowadzonych ustaleń Zamawiający podejmie decyzję o konieczności 

zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w celu zapobieżenie powstania 

strat dla Zamawiającego lub uzyskania założonego lub lepszego efektu użytkowego, 

konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub 

zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy, - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w 

tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia 

terminu wykonania umowy; 3. osoby pełniącej podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

funkcję projektanta, wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, przy czym nowo 

wskazana osoba musi spełniać wymagania określone w pkt. 4.2.3.2. oraz 4.2.3.3 oraz w 

przypadku projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadać doświadczenie nie 

niższe, niż pierwotnie wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert, a 

także uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego. 4. sposobu spełnienia świadczenia w 

przypadku, gdy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz. 374, poz. 567, poz. 568 i 695) – w zakresie 

wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; 5. 

zakresu lub sposobu opracowania przedmiotu umowy, jeżeli będzie to wynikało z treści 

warunków lub uzgodnień, różniących się znacznie od założeń na etapie przetargu, 

Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł uzyskać dokumentów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości, w wyniku przeprowadzonych 

ustaleń Zamawiający podejmie decyzję o konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu 

przedmiotu umowy w celu zapobieżenie powstania strat dla Zamawiającego lub uzyskania 

założonego lub lepszego efektu użytkowego. 6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na 

piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  



 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-05-11, godzina: 12:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO w 

odniesieniu do: -wykonawcy będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą 

fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika wykonawcy 

będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), -członka 

organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów 

sprawie realizacji zamówienia. 1.2. Zamawiający informuje, że: 1.2.1. Administratorem 

danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będzie Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a 76-

200 Słupsk. 1.2.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować w sprawach dotyczących danych Zamawiającego, wysyłając email na adres: 

inspektor@apsl.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej). 1.2.3. Dane 

Wykonawcy będą przetwarzane w celach związanych z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz w ogłoszeniach w BZP. 1.2.4. Podstawą prawną ich 

przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. 

b, c RODO oraz następujące przepisy prawa: a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa PZP; b) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.); c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 553 z późn. zm.). 1.2.5. Odbiorcami danych Wykonawcy 

będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz podmioty, z którymi Zamawiający zawarł 

umowy lub porozumienia w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych oraz 

świadczenie obsługi prawnej na jego rzecz. 1.2.6. Dane pozyskane w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim 



zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne (art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP). 1.2.7. Ograniczenie 

dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych 

przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 

ustawy PZP. 1.2.8. Dane Wykonawcy będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy i czasu wynikającego z obowiązku archiwizacji. 1.2.9. Podanie 

danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest 

obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to 

stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na 

podstawie przepisów wskazanych w pkt. 1.6.2.4. 1.2.10. W odniesieniu do danych 

pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: a) Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia: - na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do jego danych osobowych; - na podstawie art. 16 RODO prawo do 

sprostowania jego 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 oraz jego załączników); - 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 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); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących 

narusza przepisy RODO; b) Wykonawcy nie przysługuje: - 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 danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.2.11. Podanie danych osobowych w związku 

udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być 

warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od 

przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów 

wskazanych w pkt. 1.6.2.4. 1.2.12. Administrator na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz po jego zakończeniu przetwarza dane osobowe (w tym je udostępniania) w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem stosując 

jednocześnie dodatkowe zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w 

przypadku przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 

1.2.13. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


