OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)
dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w
art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn:
„Ochrona i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka Sportu i
Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie wraz
z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych w okresie od 01.01.2020
do 31.12.2020”
(Nr sprawy: OSIR/PN/02/2019)
1. Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Włochy
Adres Zamawiającego: 02 - 172 Warszawa, ul. Gładka 18.
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią ogłoszenia i zgodnie z nią
złożyć ofertę.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia
wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
5. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące
niniejszego postępowania w tym załączniki do niniejszego ogłoszenia:
http://www.osirwlochy.waw.pl
I.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ochrona i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w
Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu
hali sportowej i pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
położonego przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie do wskazanego przez Zamawiającego,
znajdującego się w Warszawie oddziału Banku Citi Handlowy
Oznaczenie według CPV 79710000-4
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (dalej: OOZ).
II. Warunki realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia. Zakres usługi, obowiązki wykonawcy oraz wymagania dotyczące
czynności pracowników ochrony zostały zawarte w załączniku nr 1 do OOZ.
2. Do wykonywania usługi objętej umową Wykonawca będzie używał narzędzia, sprzęt
i materiały własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową obowiązki z należytą
starannością, terminowo oraz fachowo.
4. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy możliwość zmiany:
 ilości roboczogodzin pracowników,
 ilości realizowanych konwojów,
 ilości obsady pracowników ochrony,
5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy możliwość wycofania z
realizacji części zamówienia bądź rozszerzenia usługi w zakresie niezbędnym do
prawidłowego działania obiektu OSiR.
6. Wprowadzane przez Zamawiającego zmiany będą dokonywane z wyprzedzeniem co
najmniej 2-tygodniowym, a rozliczenie będzie następowało po faktycznie
skalkulowanych i uzgodnionych przez strony kosztach na podstawie cen wskazanych w
ofercie.
7. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapoznać się: z terenem przyszłych robót i jego otoczeniem.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

III.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) posiadają koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i
mienia oraz konwoju, a także przy wykonywanych pracach zatrudniają pracowników
nadzoru posiadających uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia,
c) posiadają środki techniczne w postaci patroli interwencyjnych oraz całodobowego
centrum dowodzenia mającego bezpośrednią łączność z ochranianymi obiektami,
d) posiadają polisę ubezpieczeniową deliktową i kontraktową w zakresie OC na kwotę
minimum 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia oraz przedstawią promesę przedłużenia posiadanego ubezpieczenia na
okres trwania umowy (z zachowaniem co najmniej warunków aktualnego
ubezpieczenia złożonego ofercie),
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e) wykażą się niezbędnym doświadczeniem polegającym na wykonywaniu w ciągu
ostatnich trzech lat co najmniej trzech, wykonywanych w sposób ciągły przez okres
co najmniej 12 miesięcy, zamówień polegających na ochronie fizycznej osób i
mienia w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy) każde.
Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – należy przez to rozumieć budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług,
w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny.

2. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp (załącznik nr 2 do OOZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
c) koncesja MSWiA, o której mowa w pkt. III.1.b OOZ,
d) wykaz zrealizowanych zamówień, o których mowa w pkt. III.1.e ogłoszenia, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do OOZ, do wykazu należy dołączyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia,
e) polisa oraz promesa, o których mowa w pkt. III.1.d OOZ,
f) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.
IV.

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

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
ul. Gładka 18, 02 - 172 Warszawa
Numer sprawy: OSIR/PN/02/2019
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Fax (22) 609 01 40 wew.123; e-mail sekretariat@osirwlochy.waw.pl

V.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści
niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania zapytań. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść OOZ.
Dokonaną zmianę treści OOZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na
której zamieszczone zostało niniejsze OOZ. Jeżeli w wyniku zmiany treści OOZ jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, zamieszczając
informacje na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.
VI.

Termin związania ofertą, wadium.

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na rachunek
bankowy o nr:
Bank Citi Handlowy oddział w Warszawie: 44 1030 1508 0000 0005 5103 8041
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
VII.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 4 do OOZ.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami OOZ. Do oferty winny być
dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami OOZ.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń, o których mowa w pkt. III.2
lub złożone oświadczenia będą niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 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 lub zamówienie nie zostanie
udzielone.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały,
uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez
te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
Kopie dokumentów (każda strona dokumentu) winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno
być dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli
Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw lub złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub zamówienie nie zostanie udzielone.
Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego
zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 1054,
z późn. zm.).
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym
opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do
Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

oferta na: „Ochronę i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w
Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych w
okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020”
9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie
nazwę i adres Wykonawcy.
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VIII.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie w pokoju nr 1. Dla ofert
przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany
adres.
2. Otwarcie ofert nastąpi 10.12.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Gładkiej 18 w Warszawie w pokoju nr 1.
IX.

Sposób obliczania ceny ofertowej.

1. Wykonawca na formularzu oferty sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do OOZ, określi cenę brutto za wykonywanie przedmiotu zamówienia.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Ceny w formularzu należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kalkulacja ceny w ofercie (załączniku nr 4) powinna uwzględniać wszystkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia. Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie
ewentualne opłaty oraz podatki i będzie obowiązywała w całym okresie realizacji
zamówienia.
X.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
W
II
etapie
rozpatrywane
będą
oferty
niepodlegające
złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

odrzuceniu,

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny:
cena – 100%
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cn
C = ------------- x 100, gdzie:
Cb
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Cb – cena oferty badanej,
6

100– waga kryterium.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
4. Rażąco niska cena.
Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez
Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie
www.osirwlochy.waw.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę, albo
imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie
zamieści na stronie informację o nieudzieleniu zamówienia.
XI.

Informacje dodatkowe.

1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do OOZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art.93 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym OOZ
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który w ofercie nie złoży oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw, albo
złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art.
23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści OOZ z zastrzeżeniem art. 87 ustawy Pzp,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub
interesie Zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
XII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy z Wykonawcą.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest
zobowiązany przed podpisaniem umowy do:
a) złożenia oświadczenia, że wszyscy pracownicy ochrony fizycznej, którzy
uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu zamówienia, wykonujący pracę w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę,
b) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców
zostanie wybrana,
c) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Niewniesienie zabezpieczenia lub nieprzedstawienie przez Wykonawcę pełnych
i bezbłędnych dokumentów, o których mowa w pkt. 1, także po wezwaniu do
usunięcia braków w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za odmowę
podpisania umowy w rozumieniu pkt. XI.2.
3. Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
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XIII.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18
w Warszawie,
2)
z powołanym inspektorem ochrony danych osobowych w OSiR Włochy
można skontaktować się mailowo: iodo@osirwlochy.waw.pl bądź listownie,
pisząc na adres wskazany powyżej,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres
przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w
razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami Administratora
Danych. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w
zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
6)
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień.
Załącznik nr 4 – Formularz oferty.
Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy
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