
 
 

Znak sprawy:  02/PN/RB/2020 

 

Zamawiający:          

ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.       

Ul. Wróblewskiego 1-5 

51-618 WROCŁAW 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania 

pn: 

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE 

STAWU NA TERENIE ZOO  WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI  STARA 

ODRA  PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM 

AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN: REGULACJA PRZEPŁYWU 

STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY 

UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU 

”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  

 

 

CPV:   74222000-1, 74230000-0, 71322000- 1,74250000-6, 45000000-7, 

45231100-6 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w  Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  

oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zoo.wroclaw.bip-e.pl i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu 

 

 

http://www.zoo.wroclaw.bip-e.pl/
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I. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Zamawiający: 

 

ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. 

 

Adres Zamawiającego 

 

Ul. Wróblewskiego 1-5 

51-618 WROCŁAW 

 

Nr telefonu:   (+4871)   348-30-24 

Nr faksu:    (+4871)   348-37-68 

Adres strony internetowej: www.zoo.wroclaw.pl 

     http://zoo.wroclaw.bip-e.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 – 46 w zw. z art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.,  

poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

2. W postępowaniu mają zastosowanie  przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1145 ze zm.) zwanej dalej Kodeksem cywilnym  oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1186 zezm.) zwanej dalej Prawem budowlanym 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. CPV: 

74222000-1  Usługi projektowania architektonicznego 

74230000-0  Usługi inżynieryjne 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii  lądowej 

                        i wodnej 

74250000-6  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 

 zagospodarowania przestrzennego  

45000000-7  Roboty budowlane 

45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

http://www.zoo.wroclaw.pl/
http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/
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45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

Przedmiotem zamówienia jest: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI 

ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO  WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI  STARA ODRA  

PRZYMOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU 

„REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. 

PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU”współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014 – 2020, Osi  Priorytetowej nr 4  „Środowisko i zasoby”, Działania4.5. „Bezpieczeństwo”, 

Poddziałania nr 4.5.2. „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF” . 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  Programie Funkcjonalno-

Użytkowym  stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy 

(załącznik nr 2)  

 

3. Zakres robót podzielony jest na dwa etapy: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zrzutowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę 

b) Wybudowanie instalacji zrzutowej ze stawu do rzeki Stara Odra  wraz z przypisaną 

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, a także 

utylizacją odpadów, nie nadających się do ponownego wykorzystania  (koszty po 

stronie Wykonawcy) z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem go do celów 

hodowlanych i ekspozycyjnych  

4. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu planowanych robót  

w dniu 27  stycznia 2020 r. w godz. od 9:00 do 12:00. 

5. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest realizować umowę w zakresie czynności 

polegających na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub 

wynikających z dokumentacji projektowejprzez pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 

2019 r., poz. 1040 ze zm.). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na 

umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia 

zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Powyższy warunek nie 

dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

 w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ani dostaw. 

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wskazanych w ust. 5 powyżej i uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w ust. 5powyżej oraz 

sankcji z tytułu ich niespełniania zostały określone we wzorze umowy - § 12(załącznik  

Nr 2 do SIWZ).  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67  

ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11.  Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

12.  Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

15.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16.  Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

17. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.  

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

 

Wykonawca  zobowiązany jest  do wykonania w całości przedmiotu zamówienia  (w tym 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie) w terminie dodnia  

30 czerwca 2020r.  z zastrzeżeniem terminów pośrednich: 

a) Opracowanie koncepcji projektu wraz z inwentaryzacją obiektu niezbędną do określenia  

zakresu robót budowlanych, uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym – w terminie 10 

dni od podpisania umowy  

b) Wykonanie projektu budowlanego, wniosku o pozwolenie na budowę, złożenie wniosku 

o pozwolenie  na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę- 70 dni 

c) wykonanie II etapu tj. wykonanie robót budowlanych wraz z uporządkowaniem  i 

zagospodarowaniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do 30 czerwca 

2020r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone  przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ  

2)  nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa  w art. 24 ust. 

1 pkt 12) – 23)  i art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Zatem poza obligatoryjnymi podstawami wykluczenia określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 

12) – 23) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje także podstawę wykluczenia z art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
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restrukturyzacyjne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 

 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 

398, 685, 1544 i 1629). 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu  dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

 

2) sytuacji ekonomicznej  lub finansowej: 

   Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub  

zawodowej, jeżeli wykaże że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co 

najmniej  jedną robotę budowlaną: 

– o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto polegającą na wykonaniu budowy 

i/lub przebudowy budowli hydrotechnicznej/-ych. 

b) w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną 

usługę o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu 

dokumentacji projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy budowli 

hydrotechnicznej/-ych 

 

Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednej umowy. 

 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) przez budowlę hydrotechniczną rozumie 

siębudowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące 

gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory 

https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
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ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i 

mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia 

śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze 

zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, 

akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe 

zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, 

pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla 

ryb. 

 

Dla potrzeb oceny spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartość lub wartości 

zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty 

publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, 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 Biuletynie Urzędu Zamówień 

Publicznych,  w którym zostanie on opublikowany. 

 

c) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uprawnionymi  zgodnie  

z wymogami Prawa budowlanego do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie: 

- Kierownik budowy- wskazana osoba winna posiadać uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności 

inżynieryjnej- hydrotechnicznej,  bez ograniczeń oraz minimum 3- letnie 

doświadczenie zawodowe  w kierowaniu robotami budowlanymi; 

- Projektant branży architektonicznej i hydrotechnicznejwskazana 

osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności architektonicznej i hydrotechnicznej,bez ograniczeń, oraz co 

najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta.  

 

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie  

uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie budowlanym i rozporządzeniu 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). 
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W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 

rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), 

osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli: 

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 

braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych 

osób wymagania, o których mowa w art. 20a ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1117 ze zm.) dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia  spełniania warunków, o których mowa  

 w  rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ, 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. 

 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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.  

b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

 

c) 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; 

 

d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w niniejszym 

ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec  tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
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Zamawiający żąda, aby Wykonawca  w terminie określonym przez Zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa powyżej w rozdziale V ust. 2 pkt 3). 

 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 2 

punkt 3) oceniane będzie łącznie tj. wykazane przez Wykonawców zdolności 

techniczne i zawodowe są sumowane. 

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć  podwykonawcom oraz podać firmy tych podwykonawców. 

 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg reguły 

spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez  Wykonawcę oświadczenia 

 i dokumenty. 

 

7. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego  z warunków opisanych w pkt V ust. 

2 pkt 3 powyżej  skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu. 

 

VI. PODSTAWY  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:  

 

1) Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) lub art. 

24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 

2)  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w 
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odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24  ust. 1 

pkt 12) – 23) lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-

20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ust. 3 powyżej. 

 

VII. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA:  

 

1. Do oferty  Wykonawca dołącza : 

1) aktualne na dzień składania ofert  oświadczenia dot. spełnienia warunków 

określonych w SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. Informacje 

zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory 

oświadczeń stanowią załączniki  4 i 5  do SIWZ. 

2) Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów:,  

a) w celu wykazania  braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia określonych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1) 

powyżej oraz  

b) składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w 

rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ, w celu oceny czy wykonawca polegając na 

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobamiw stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(22(a))&cm=DOCUMENT
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tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy 

dokument powinien określać w szczególności:  

i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

ii. sposób wykorzystania zasobówinnego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

iii. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

iv. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

(Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ). 

 

3) W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt 1) powyżejw zakresie braku podstaw do 

wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać 

łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V 

ust. 2 pkt 3) SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ składa pełnomocnik 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w imieniu wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców w 

zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale V 

ust. 2 pkt 3) SIWZ.Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniuoraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

 

2. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest,w terminie 3 dni od  

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 

86 ust 5 ustawy Pzp,,  przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

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

art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi (Załącznik Nr 6 do 

SIWZ).W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem 

ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  

z Wykonawców. 
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3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie  Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

wterminie 5 dni od daty wezwania ,  aktualnych  na dzień złożenia, oświadczeń 

lubdokumentówokreślonych poniżej,potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej  Wykonawca  złoży: 

a) Wykaz wykonanych usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 usługi te zostały wykonane 

należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy  (załącznik nr 9 do siwz 

– wykaz wykonanych usług projektowych). 

b) Wykaz robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 

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

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których  roboty te zostały wykonane,   

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane  zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

o których mowa są referencje bądź inne dokumenty  wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty(Wykaz wykonanych robót - Załącznik Nr 8) 

c) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami(wzór wykazu – Załącznik nr 7). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp - informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 13), 

14),21) ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

składania ofert; 
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b) W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp - oświadczenia 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 

tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;; 

c) W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22) ustawy Pzp - Oświadczenia 

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegana się o zamówienie publiczne;  

d) W zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp - Odpisu   

z właściwego  rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

4. Wykonawca, mający siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza  terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a) ust. 3 pkt 2) lit. a) rozdziału VII – składa informację z odpowiedniego rejestru 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 

13,14 i 21 ustawy Pzp. 

b) wust. 3 pkt 2) lit d) rozdziału VII – składa dokument  lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, żę nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) i b) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje 

dokumentów, o których mowa w lit a) i/lub b)powyżej, 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. Dokument/-y, o 

którym/-ych mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
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którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 2) lit a) VII Rozdziału w zakresie , składa 

dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument/-y, 

o którym/-ych mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty 

określone w ust. 3 pkt 2) lub ust. 4 lub ust. 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

7. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów 

dokumenty określone w ust. 3 pkt 2) lub ust. 4 lub ust. 5 składa każdy z tych podmiotów. 

 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 

2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 

 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ustępach powyżej 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający  pobiera samodzielnie z tych 

baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 

oświadczenia lub dokumenty określone w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku 

obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
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10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ustępach powyżej potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, 

 o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) – przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty lub oświadczenia, o których 

mowa w ww. rozporządzeniu – składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez 

opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 

papierowej, własnoręcznym podpisem. 

5. Oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25 a ustawy Pzp oraz 

pełnomocnictwa Wykonawcy składają pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

opatrzone własnoręcznym podpisem. 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego zaleca się, by Wykonawca posługiwał 

się numerem sprawy określonym w SIWZ tj.:02/PN/RB/2020. 
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7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: ZOO WROCŁAW sp. z o.o.  

ul. Wróblewskiego 1-5, WROCŁAW ( 51 – 618)  „Zamówienia Publiczne”. 

8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną winny być kierowane na 

adres: 

 k.banach@zoo.wroc.pl (w sprawach formalnych) lub  

 w.jankowiak@zoo.wroc.pl  (w sprawach merytorycznych),  

 lub  faksem na numer: (71) 348-37-68. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38 

ustawy Pzp).  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 

upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ.  

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w  ust. 9 .W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, 

a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji 

zawierającej  późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

w kwestiach formalnych –Krystyna BANACH; 

w kwestiach merytorycznych – Wojciech JANKOWIAK,  

14. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą  wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie  o oznaczony okres, nie dłuższy  jednak 

niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody  nie powoduje utraty wadium. 

 

 

mailto:k.banach@zoo.wroc.pl
mailto:w.jankowiak@zoo.wroc.pl
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X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązanyjest do wniesienia  wadium  

w wysokości  20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia  tysięcy00/100). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem  terminu składania ofert. 

3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2 

ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018r,  poz. 110, 650, 1000, 1669) 

 

4. Wadium  wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

 

a) dla przelewów krajowych: 

 PKO BP S.A.  I O/WROCŁAW  , 

Nr rach.  61 1020 5226 0000 6102 0416 4208  

z dopiskiem:  Wadium –   ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE 

INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW 

DO RZEKI STARA  ODRA  WRAZ NADZOREM AUTORSKIM -  

Nr 02/PN/RB/2020 

 

b) dla przelewów zagranicznych:  

PKO BP S.A.  I O/WROCŁAW, SWITF: BPKOPLPW,   

           Nr IBAN  PL 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208   

z dopiskiem:   Wadium ––  ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE 

INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW 

DO RZEKI  STARA ODRA WRAZ NADZOREM AUTORSKIM  -  

Nr 02/PN/RB/2020 

 

Zaleca się dowód wniesienia wadium załączyć do oferty  

 

5. Wadium  wnoszone w pieniądzu  (przelewem bankowym) Zamawiający będzie uważał 

za wniesione w terminie, jeżelikwota wadium zostanie uznana/zaksięgowanana 

rachunkuZamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w oryginale. 
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7. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.,  

ul. Wróblewskiego 1-5, 51 - 618 Wrocław i zdeponować w Sekretariacie 

Zamawiającego. 

8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, 
dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 
co najmniej:: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji 

(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib: 

Beneficjentem poręczenia/gwarancji jest: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.,  

ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 

3) kwotę wadium, 

4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji jeżeli 

Wykonawca: 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

b) którego oferta została wybrana: 

i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 

ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form 

jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 

Pzp. 
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11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.. 

2. Wykonawcy wraz z ofertą składają następujące dokumenty: 

1) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1) SIWZ, 

2)  oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit a) – w zakresie 

podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca polega – jeżeli dotyczy; 

3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit b) – 

jeżeli dotyczy; 

4) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę – jeżeli 

jest podpisywana przez pełnomocnika; 

5) w przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
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6) oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę celem zastrzeżenia 

informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i 

udowodnienia  ww. okoliczności – jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje; 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  na całość zamówienia.  

4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (z własnoręcznym 

podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej). 

5. Oferta winna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu, 

opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: 

 

ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. 

Ul. Wróblewskiego 1-5 

51-618 WROCŁAW 

 

OFERTA NA ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI 

ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW DO RZEKI  STARA ODRA 

WRAZ NADZOREM AUTORSKIM” 

NR  02/PN/RB/2020 

 

Nie otwierać przed dniem   10.02.2020 r. do godz. 9.15 

 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona w 

języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia składane 

w toku postępowania powinny być sformułowane w języku polskim. Dokumenty 

sformułowane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. 

7. Ofertę powinna być sporządzona w sposób trwały (np.: na maszynie do pisania, 

komputerze lub długopisem).  

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/-y upoważnioną/-e do 

reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.  

9. Zaleca się, aby każda poprawka w treści oferty była parafowana przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji. 

10. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do 

składania ofert. Zmiany oferty należy złożyć wg takich samych zasad jak ofertę. Oprócz 

oznaczeń, jak w ust. 5koperty/opakowania ze zmianą oferty muszą być dodatkowo 

oznaczone określeniem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury wprowadzenia zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Koperty 

zawierające oświadczenie, o którym mowa w zdaniu drugim powinny, oprócz oznaczeń 
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jak w ust. 5, zawierać napis „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności. 

13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca  zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzega powinny być załączone do oferty w 

osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone 

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym 

uczestnikom postępowania”. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariacie Zarządu Spółki) –  

ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618  WROCŁAW,  

2. Termin składania ofert upływa dnia  10.02.2020 r. o godz. 09.00. 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Zamawiający niezwłocznie  zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i  nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich 

złożeniao godz. 09.15  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wróblewskiego 1-5 

weWrocławiu, budynek administracji pok. nr 8 IIp. 

6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Rodzaj przyjętej formy wynagrodzenia \ ceny  – wynagrodzenie ryczałtowe 

2. Cenę oferty netto/ brutto należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

pełnych groszy. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała żadnym 

negocjacjom.  

3. Nie dopuszcza się wariantowości cen – obowiązuje tylko jedna cena. 

4. Cenę oferty  (wynagrodzenie) należy podać w Formularzu oferty (wzór - Załącznik  

nr 3 do SIWZ)w złotych polskich, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki 

podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do  

1 grosza). 
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5. Cena podana w Formularzu oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej realizacji umowy, tj. obejmować całkowity koszt 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu oferty (wzór – Załącznik nr 3 do 

SIWZ): 

a) kwotę wynagrodzenia netto, podatku VAT i brutto za wykonanie w całości 

zamówienia z rozbiciem na:  

- wynagrodzenie (netto i brutto)   za wykonanie I etapu tj. prac 

projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

- wynagrodzenie  (netto i brutto) za wykonanie II etapu tj. wybudowanie 

instalacji zrzutowej 

b) okres gwarancji 

7. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę wartość wynagrodzenia (cena)  brutto. 

Wszystkie ewentualne rabaty i upusty, które Wykonawca może zastosować wobec 

Zamawiającego, powinny być zawarte w cenach określonych w ofercie. 

 

8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania wynagrodzenia (ceny) w kilku wariantach, 

 w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki 

sposób oferta zostanie odrzucona. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

1.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami: 

a)  Cena (C)  brutto    – 95% 

b)  Okres gwarancji    –   5% 

2.Kryterium Cena (C) - oznacza cenę  (wynagrodzenie ryczałtowe) brutto za  wykonanie w 

całości przedmiotu zamówienia. W niniejszym kryterium oferta 

z najniższą ceną (wynagrodzeniem) za wykonane przedmiotu zamówienia   otrzyma 

maksymalną ilość punktów - 95 pkt, natomiast pozostałe oferty  uzyskają wartość 

punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

 

C - liczba punktów w kryterium najniższej ceny (wynagrodzenia)  za wykonanie w całości 

przedmiotu zamówienia  



22 
 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 95 

 

3.  Kryterium okres gwarancji  (T) : W niniejszym kryterium oferta z najdłuższym okresem 

gwarancji   otrzyma maksymalną ilość punktów – 5  pkt, natomiast pozostałe oferty  

uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 Tb 
     T= ------- x W 
  Tn 

 

T –  Okres gwarancji  

Tb – Okres gwarancji oferty badanej 

Tn – najdłuższy okres gwarancji  

W Waga  =  5 

 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy 

 i dłuższy niż 84 m-ce, liczony od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

4.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą liczbę 

punktów w oparciu o przyjęte kryteria, tj. Zamawiający obliczy łączną wartość 

punktową dla poszczególnych ofert wg wzoru: 

No = C + T 

gdzie: 

No – łączna liczba punktów w kryteriach 

C – punkty uzyskane przez daną ofertę w kryterium Ceny (wynagrodzenia)  

T – punkty uzyskane przez daną ofertę w kryterium  okres gwarancji 

5. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

6.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
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usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, a także 

zamieści tę informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; w przypadku zabezpieczenia 

wnoszonego w formie gwarancji, jej wzór Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Zamawiającego. Gwarancja winna zostać podpisana przez 

uprawnione do tego osoby, których umocowanie wynikać będzie z załączonych 

do gwarancji dokumentów (pełnomocnictwa, odpis z KRS); 

2) kserokopię umowy regulującej współpracę – jeżeli została wybrana oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą pełnić funkcje: 

kierownika budowy, projektanta; 

4. Wszystkie kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2) i 3) powinny być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 może zostać potraktowane jako 

uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

 

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości  10% 

ceny całkowitej  (brutto) podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy  zgodnie z art. 147 – 151 ustawy Pzp. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  może być wniesione w: 

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, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt  2) 

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

Przedsiębiorczości. 

 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu powinno zostać 

wpłacone przelewem na rachunek  bankowy Zamawiającego:  

 

Nr rach.  61 1020 5226 0000 6102 0416 4208  

 

 i zaksięgowane na tym rachunku przed zawarciem umowy. 

4. W przypadku wnoszeniaprzez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie poręczenia lub gwarancji, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, 

nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów 

właściwych dla danej formy, określonych przepisami prawa): nazwę i adres 

Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, oznaczenie (numer postępowania), 

określenie przedmiotu postępowania, określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, termin ważności gwarancji/poręczenia (nie 

krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady). 

5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz powinno zabezpieczać  roszczenia 

Zamawiającego  tzn. termin ważności nie może upłynąć wcześniej niż z upływem  

30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form wyżej wymienionych w ust. 2.Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący 

sposób: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony 

protokołu odbioru końcowego i uznania w tym zakresie przez Zamawiającego 

zamówienia za należycie wykonane.   

b) Pozostała kwota (30%) stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi - nie 

później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

XVII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ  
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XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo określone w dziale VI ustawy Pzp. 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO 

 

1. Zmawiający zgodnie z art. 13 ust 1 -3 rozporządzeniaz dnia 27 kwietnia 2016r.  

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 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 osobowych) (D. Urz. UE L119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO 

Zamawiający informuje, że:  

 

2. Administratorem danych osobowych jest  ZOO WROCŁAW Sp. z o.o z siedzibą we 

Wrocławiu (51-618)  ul. Wróblewskiego 1-5, tel. +48 71 348 30 24,  

fax +48 71 348 37 68. 

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. jest  

Pani Monika TYBOROWSKA, e-mail: iod@zoo.wroc.pl 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z 

przeprowadzeniem postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr 02/PN/RB/2020pn:” ZAPROJEKTOWANIE 

 I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO 

WROCŁAW DO RZEKI STARA ODRA WRAZ NADZOREM AUTORSKIM”. 

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie Pzp. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy Pzp 

oraz na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2018 r., poz 1330 ze zm.). 

6. Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane, zgodnie z art. 125 ust. 4 lit d oraz 

art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp. 

8. W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Na podstawie art. 15 RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych. 

10. Na podstawie art. 16 RODO  przysługuje prawo do sprostowania  lub uzupełnienia 

danych osobowych. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16RODO, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

12. Na podstawie art. 18 RODO przysługuje  prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 

13. 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. 

14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  

15. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje  prawo do usunięcia 

danych osobowych. 

16. Nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO. 

17. Na podstawie art. 21 RODO  nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

18. Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych których dane przekazuje Zamawiającemu  i których dane 

pośrednio pozyskał. Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 13 RODO względem osób fizycznych których dane przekazuje Zamawiającemu  i 

których dane bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. 

obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, 

której dane zostały przekazane w związku z udziałem  w postępowaniu, Zamawiający 

zobowiązuje  Wykonawców do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez nich 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 (Załącznik nr 11)  

19. Zgodnie z art. 8a ust. 5 Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem 

Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
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odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 

przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej  oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 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, a w 

przypadku udostępnienia protokołu z postępowania już zakończonego wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

2. Projekt umowy 

3. Formularz oferty  

4. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

5. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia 

6. Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej  

7. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia  

8. Wykaz wykonanych robót 

9. Wykaz wykonanych usług 

10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

11. KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO  

 

Z A T W I E R D Z A M  


