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Prezes Zarządu

Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”

Wiceprezes Zarządu

Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”

Ewa Zbonikowska-Rembiszewska

Maria Krakowiak

Warszawa, dnia 01.10.2018 r.

1.

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa
NIP: 1130341711; REGON: 012081130
adres strony internetowej: http://panda.zoo.waw.pl/
2.

INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Przetarg oznaczony jest znakiem: F-1/2018. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2.2. Przetarg prowadzony jest w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, oświadczeń oraz
innych dokumentów w języku obcym.
2.3. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a Wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z treścią
Zapytania Ofertowego (zwanego dalej „ZO”) są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ZO.
2.4. Treść ZO stanowi podstawę do przygotowania i sporządzenia oferty według wzoru sporządzonego przez
Zamawiającego.
2.5. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz dołożył wszelkich
starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia.
2.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki na realizację zamówienia zabezpieczone są w planie działalności Zamawiającego na 2018 rok.
4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1.

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa wybiegu dla takinów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie, obejmująca przebudowę istniejącego ogrodzenia (montaż bramy, furtki); wykonanie nowego
ogrodzenia z siatki z bramą i furtką oraz wykonanie ogrodzenia z półbali na konstrukcji stalowej z podmurówką
(fundamentem) żelbetową; wykonanie budynku (domek dla takinów) w konstrukcji drewnianej; poprowadzenie
nowej gruntowej drogi dla obsługi technicznej wybiegu.

4.2.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej części ZO „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.

4.3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik Nr
1.1. do ZO; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej Załącznik Nr 1.2. do ZO oraz we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do ZO.

4.4.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
przy ul. Ratuszowej 1/3 za cenę ryczałtową wskazaną w ofercie. Kosztorys ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 1.3.
do ZO, ma wyłącznie charakter pomocniczy.

4.5.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.8.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do ZO.

4.9.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
4.9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących prace rozbiórkowe, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjne, roboty drogowe,
tj. prace na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy. W celu uniknięcia wątpliwości, wymagania w zakresie zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę nie dotyczą faktu zatrudnienia określonych grup pracowników w ogóle, ale
zatrudnienia pracowników, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Sposób
dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określają zapisy we wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do ZO.
4.9.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych Kodeksem
cywilnym oraz postanowieniami zawartymi w treści umowy.
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4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.9.6.
4.9.7.
4.9.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wykonawca określa telefony kontaktowe i adresy e-mail oraz dokonuje innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, zatrudnione przez
niego osoby, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.

4.10. Wymagania organizacyjne:
4.10.1. Wykonywanie przedmiotu umowy nie powinno wpływać na funkcjonowanie pozostałego terenu
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie nie objętego rozbudową, a Wykonawca podejmie
wszelkie starania aby roboty były wykonywane z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z ograniczeniem do minimum uciążliwości dla ludzi i
zwierząt.
4.10.2. Dostawy materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia na teren budowy mogą odbywać
się do godz. 10:00 (wjazd od strony ul. Starzyńskiego).
4.10.3. Prace budowlane mogą być prowadzone w dni robocze w godz. od 07:00 do 18:00 (w soboty – w
uzgodnieniu z Zamawiającym).
4.11. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady, obejmującej wykonany przedmiot
zamówienia w całości, na okres 36 miesięcy od daty wykonania przedmiotu zamówienia, tj. od daty spisania
bezusterkowego Protokołu końcowego odbioru robót.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 120 dni licząc od daty zawarcia umowy.

5.2.

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę spisania bezusterkowego Protokołu końcowego
odbioru robót.

6.
6.1.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie
ogłoszono upadłości oraz spełniający następujące warunki:
6.1.1.

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia;

6.1.2.

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

6.1.3.

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane przewidziane Prawem budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy;

6.1.4.

w celu uniknięcia konfliktu interesów posiada status podmiotu niepowiązanego osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

6.2.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w przetargu dokonywana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, metodą spełnia/nie spełnia, przy czym z załączonych do oferty
dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że warunki Wykonawca spełnia.

6.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
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6.4.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu
albo reprezentowania w przetargu i zawarcia umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.5.

Wykonawca niespełniający warunków zostanie z przetargu wykluczony. Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie przetargu.

7.
7.1.

7.2.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 6.1. ZO, należy do
oferty załączyć:
7.1.1.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt 6.1.3. ZO,
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.1. do ZO.

7.1.2.

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 4.2. do ZO.

7.1.3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w przetargu (z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1.1. i 7.1.2. ZO, które muszą zostać
złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.3.

8.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna):
7.3.1.

oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1.3. ZO muszą być złożone osobno przez każdego
Wykonawcę;

7.3.2.

oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1.1. i 7.1.2. ZO powinny być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców;

7.3.3.

oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego pełnomocnika.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zachowaniem formy pisemnej w postaci papierowej pod rygorem
nieważności.

8.2.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których
mowa w treści niniejszego ZO.

8.3.

Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:
8.3.1.

prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do ZO;

8.3.2.

oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.1. ZO;

8.3.3.

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w przetargu
albo do reprezentowania w przetargu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, przy czym Zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a termin
na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia (jeśli dotyczy);
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8.3.4.

pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (jeśli dotyczy).

8.4.

Oferta winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.5.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (Załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.

8.6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.

8.7.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z
załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację.

8.8.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być wydzielone i oznaczone, jako część niejawna
oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia
i warunków płatności.

8.9.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres Zamawiającego podany w pkt 1. ZO oraz opisane:
Przetarg, znak: F-1/2018
Oferta – Rozbudowa wybiegu dla takinów
Nie otwierać przed dniem …….…………………………, godz. 12:00
(termin otwarcia ofert)

8.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty albo
opakowania lub braku którejkolwiek informacji.
8.11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać.
Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia te powinny być
opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA
albo WYCOFANIE.
8.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

9.2.

Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o treść Załączników do ZO, określających szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia – pkt 4.3. ZO. Kosztorys ofertowy stanowi wyłącznie materiał pomocniczy.

9.3.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia i realizacji przyszłej umowy, w tym między innymi: koszty transportu, koszty materiałów, koszty
ubezpieczenia, należne podatki, zysk oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu
umowy.

9.4.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać liczbowo i słownie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do ZO.

9.5.

Wszystkie wartości (netto, VAT, brutto) powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb. W przypadku braku wskazania
dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający przyjmie wartość po przecinku wynoszącą 00. Zamawiający nie
dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie jest wymagane.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3, w terminie do dnia 11.10.2018 roku do godz. 11:30.
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11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Miejskiego
przy ul. Ratuszowej 1/3, w dniu 11.10.2018 roku o godz. 12:00.

Ogrodu

Zoologicznego

w Warszawie

11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
11.5. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i terminu wykonania.
11.6. Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 11.5. ZO Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
12.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres.
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena – 80%
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20%
13.2. Sposób przyznawania punktów:
13.2.1

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto), podanej przez Wykonawcę
w ofercie. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Cmin
C = ------------- x 80 pkt
Co
gdzie:

Cmin - cena (brutto) oferty najtańszej
Co - cena (brutto) oferty ocenianej

Oferta z najniższą ceną (brutto) może uzyskać maksymalnie 80 punktów.
13.2.2

Kryterium „termin wykonania przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie terminu,
podanego przez Wykonawcę w ofercie. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie wzoru:
Tmin
T = ------------- x 20 pkt
To
gdzie:

Tmin - najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w ofercie
To - termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w ofercie ocenianej

UWAGA: termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w ofercie nie może być dłuższy niż 120
dni od daty zawarcia umowy.
Oferta z najkrótszym terminem wykonania może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
13.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
13.4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert lub treści złożonych oświadczeń lub dokumentów, a także zażądać uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości. Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie przetargu.
Zamawiający może samodzielnie uzupełnić brakujące oświadczenia lub dokumenty, jeżeli jest w ich posiadaniu
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych.
13.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
13.5.1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający poprawi w ofercie
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ZO,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona;
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13.5.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
13.5.3. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w przetargu;
13.5.4. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 12.2. ZO, na przedłużenie terminu związania ofertą;
13.5.5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie przetargu.
13.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
13.8. 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 w ofercie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
13.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym ZO oraz
otrzyma najwyższą liczbę punktów w punktacji łącznej za poszczególne kryteria oceny ofert.
14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANYCH
UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, który
stanowi Załącznik Nr 3 do ZO.
15. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

WYKONAWCAMI ORAZ

15.1. Podstawową formą porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym, przekazywania oświadczeń
i dokumentów jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji również e-mailem z zastrzeżeniem, że każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi
fakt ich otrzymania.
15.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
15.3. Wnioski o wyjaśnienia treści ZO należy przesyłać elektronicznie na adres: panda@zoo.waw.pl
15.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ZO.
Dokonaną zmianę treści ZO Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której udostępniono ZO.
15.5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią ZO i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie
prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów, będą podlegały nowemu
terminowi.
16. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Bożenna Krzemińska – pracownik Fundacji
e-mail: fundacjapanda@zoo.waw.pl
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi uczestników przetargu o jego wyniku
podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację albo o zamknięciu
przetargu bez dokonania wyboru.
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17.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 17.1. ZO, na stronie internetowej, na której
udostępniono ZO.
17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia przetargu, o których mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.
17.4. Wybrany Wykonawca do realizacji zamówienia zostanie poinformowany przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
17.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (stosowne pełnomocnictwa w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii), o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy.
17.6. Wybrany Wykonawca do realizacji zamówienia zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy,
do przedłożenia Zamawiającemu:
17.6.1. umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o
której mowa w pkt 8.3.3. ZO (jeśli dotyczy);
17.6.2. kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy ubezpieczenia potwierdzającej, że Wykonawca
jest ubezpieczony na cały okres realizacji przedmiotu umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń (bez np. udziału
własnego, franszyzy, innych), o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie złotych: sto
tysięcy) za jedno i wszystkie zdarzenia.
W przypadku, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści umowy, Wykonawca winien załączyć
dodatkowo inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta
bankowego, rachunek, itp.).
Ubezpieczenie, o którym mowa wyżej, będzie sposobem zabezpieczenia wypłaty odszkodowania
z tytułu szkód wyrządzonych przez Wykonawcę, w związku z realizacją umowy. Wykonawca jest
zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na
w/w kwotę.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do przedłużenia poprzedniej umowy w formie aneksu bądź zawarcia w celu
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej nowej umowy, z zachowaniem ciągłości. Wykonawca jest
zobowiązany przed terminem wygaśnięcia umowy dostarczyć Zamawiającemu kopię nowego
dokumentu.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W PRZETARGU
18.1. Zamawiający oraz uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny
uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z
prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może
żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie.
18.2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu
przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.
19. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
19.1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
„PANDA” (zwana dalej „Fundacją”), 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3.
Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Fundację lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Fundacją na
adres: 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3.
19.2. RODO
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
19.3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym, w
szczególności prowadzenia windykacji, przekazywania danych na podstawie ustaw podatkowych (ordynacja
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podatkowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ustawa o podatku
VAT, etc., a także w związku z rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne – ZUS).
19.4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak następuje w celu wykonania umowy i jest
warunkiem jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami
prawa jest wymogiem ustawowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą
zawarcie umowy.
19.5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym
podmiotom takim jak Urząd Skarbowy, ZUS, archiwum państwowe;
b. podmiotom wspierającym Fundację w realizacji jej procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Fundacji, takim jak hostingodawcy, podmioty świadczące usługi na
rzecz Fundacji w zakresie obsługi prawnej, księgowej i kadrowej.
19.6. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 19.3. powyżej, tj. przez okres:
a. obowiązywania umowy łączącej Panią/Pana z Fundacją;
b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, w tym obowiązków związanych
z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej;
c. realizacji przez Fundację jej uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez przewidziane
w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń, a także archiwizacji dokumentów przewidzianych
przepisami prawa.
19.7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Fundacja

nie

będzie

podejmowała

19.8. Prawa osoby, której dane dotyczą
19.8.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych do Pani/Pana lub do innego administratora danych;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
19.8.2. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:
a. składając wniosek w siedzibie Fundacji w Warszawie;
b. przesyłając wniosek na adres: Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”, 03461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3.
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone
przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw
prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.
19.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
19.10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub
organizacji międzynarodowych
Fundacja nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji
międzynarodowych.
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przywołane w ZO załączniki stanowią jego integralną część. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy załączniki
(przykładowe formularze) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie na adres:
panda@zoo.waw.pl
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Załączniki do ZO, stanowiące jego integralną część:
Załącznik Nr 1.1. – Projekt budowlany;
Załącznik Nr 1.2. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
Załącznik Nr 1.3. – Kosztorys ofertowy;
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy – wzór;
Załącznik Nr 3 – Umowa – wzór;
Załącznik Nr 4.1. – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór;
Załącznik Nr 4.2. – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia – wzór.
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