
Ochrona obiektów Instytutu Energetyki w Łodzi 
 
 

Instytut Energetyki, Dział Ekonomiczny,  

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 

 

 

 

Ogłoszenie 
 

 

 

 

 

NA ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE 

prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI 

art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

 

 

 

 

„Ochrona obiektów Instytutu Energetyki w Łodzi” z podziałem na części: 

 

 Część I (A) – Ochrona obiektów przy ul. Kopernika 60a w Łodzi 

Część II (B) – Ochrona obiektów wraz z usługą porządkową przy ul. Dostawczej 1 w 

Łodzi 
 

 

 

 

 

 

TERMINY: 

Składanie ofert: do dnia 08.06.2020 r. do godziny 10:00 

Otwarcie ofert: dnia 08.06.2020 r. o godzinie 10:30 
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Rozdział 1 

Zamawiający 

 

INSTYTUT ENERGETYKI 

  Instytut Badawczy  
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 

tel. +4822 3451200,  fax: +4822 836 6363 

NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) 

 Regon 000020586,   KRS 0000088963 

 

 

Rozdział 2 

Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów: 

a) wskazanych w ogłoszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),  

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t. z dnia 

2016.09.09). 

2.2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne określone w przepisach wydanych  

art. 138g i dalszych ustawy Pzp.  

2.3.  W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie, wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają 

oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

Rozdział 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony obiektów Instytutu Energetyki Instytutu 

Badawczego z podziałem na części: 

 

Część I (A) - Fizyczna ochrona budynku i mienia przy ul. Kopernika 60a w Łodzi  

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A) 

 

Część II (B) – Fizyczna ochrona budynków i mienia wraz z usługą porządkową przy ul. 

Dostawczej 1 w Łodzi (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik B) 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcza może złożyć ofertę na 

dowolną liczbę części zamówienia.  

 

Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu terminu z 

Panią Karoliną Sieradzką, tel.: 797 905 118, e-mail: karolina.sieradzka@ien.com.pl 

  

3.2. Termin realizacji umowy: 36 m-cy od dnia 1.07.2020 r. 

3.2. Oznaczenie kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):  

79700000 – 4 Usługi ochroniarskie.  

90910000 – 9  Usługi sprzątania 

3.3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 

ustawy Pzp. 

3.4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
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Rozdział 4 

Warunki udziału w postępowaniu 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

4.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca winien wskazać, że posiada: 

4.1.1.1. ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej świadczenia usług ochrony 

osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia 

(Dz.U.2016.1432 j.t. z dnia 2016.09.09) w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot 

ochrony opisany w przedmiocie zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

 

Rozdział 5 

Wykluczenie Wykonawcy 

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

wykluczeniu. 

5.2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 

Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 6 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

6.1.   Do oferty Wykonawca dołączy: 

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 4.1. 

ogłoszenia powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 6.1.1. 

ogłoszenia. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o którym mowa w pkt. 6.1.1. ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

6.1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2. ogłoszenia. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 6.1.2. ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2. 
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6.2. Oświadczenie (wzór zał. nr 5 do ogłoszenia) wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu - Wykonawca w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z 

innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą, że istniejące  

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 
6.2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pkt. 

6.2., składa każdy z Wykonawców. 

6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile to wynika z odrębnych przepisów Zamawiający żąda aktualnej koncesji,  

na wykonywanie działalności ochrony osób i mienia wydanej zgodnie ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t. z dnia 2016.09.09)  

lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6.4. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców  

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona 

podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.5. Zamawiający przewiduje stosownie procedury z art. 26 ust. 3-4 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 7 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami 

 

 1) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:  

      Karolina Sieradzka, tel: 22 3451 118, e-mail: karolina.sieradzka@ien.com.pl 

     2) w zakresie formalnym:  

Olga Drążek, tel. 22 3451 378, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 

 

Rozdział 8 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Forma dokumentowa (faksu lub 

elektroniczna) jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem 

nieważności formy pisemnej: złożenie oferty; uzupełnienie oferty; zmiana oferty; 

powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty 

potwierdzające brak istnienia podstaw do wykluczenia. 
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Rozdział 9 

Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Rozdział 10 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta musi 

być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.2. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą  

być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. 

10.3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale  

lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku pełnomocnictwa 

złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10.4. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii 

dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

10.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia na usługi społeczne albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.6. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

10.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.8. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2013r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). W tym celu jest 

zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert wskazać informację stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.: 

 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania  

ich poufności, zaleca się umieścić w ofercie, w odrębnej kopercie lub teczce, z dopiskiem 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”. 

10.9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia 

oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.10. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

10.10.1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

ogłoszenia 

10.10.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 6 ogłoszenia. 

10.11. Do oferty należy dołączyć także (odpowiednio): 

10.11.1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony 
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do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

10.11.2. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli 

Wykonawca zastrzega takie informacje. 

10.12. Zmiany w złożonej ofercie: 

10.12.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,  

pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana  

jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

10.12.2.  W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 

"ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury 

dokonania zmian lub wycofania oferty, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 

Rozdział 11 

Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

2) Ofertę należy złożyć w: 

Instytut Energetyki Instytut Badawczy 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 – Kancelaria Ogólna 

nie później niż do dnia 08.06.2020 r. do godziny 10:00 

3) Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym 

terminem jej złożenia (dzień, godzina). 

4) Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 

Instytut Energetyki Instytut Badawczy 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 

OFERTA NA 

„Ochronę obiektów Instytutu Energetyki w Łodzi” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 08.06.2020 r. GODZ. 10:30 

5) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej winna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

6) Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2020r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  

 

Rozdział 12 

Opis sposobu obliczania ceny 

12.1. Cenę oferty jaką należy podać w formularzu oferty jest cena ryczałtowa brutto z VAT 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

12.2. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego,  

czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj)  

usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku VAT. 

12.3. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.4. Ceny podane w Formularzu ofertowym i cenowym muszą być wyrażone w PLN, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy. 
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12.5. Cena w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę, niezależnie od formy wykonywania 

usługi określonej Umową, stanowi maksymalne całkowite łączne zobowiązanie 

Zamawiającego z tytułu świadczenia usługi a także wszystkie obciążenia publiczno – prawne. 

12.6. Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla całości niniejszego 

zamówienia wynosi 23%. 

12.7. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniała się w toku 

realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem przypadków określonych w umowie 

stanowiącej Załącznik Nr 1 do ogłoszenia. 

12.8. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w formularzu 

ofertowym i cenowym. 

 

Rozdział 13 

Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

Rozdział 14 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie 

niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób przedstawiony poniżej: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium {%} 

1. Cena  100% 

 

Maksymalna liczba punktów z wyżej wskazanych kryteriów wynosi 100 punktów. 

14.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

Cena min. 

Cena = ---------------------- x 100 

Cena Bad. of. 

gdzie: 

C min – cena brutto oferty najniższej, 

C bad. of – cena brutto badanej oferty. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku. 

 

14.1.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  

w ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie  

z zasadami określonymi w punkcie 14.1.  

 

Rozdział 15 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

15.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
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spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 15.4. 

15.4. Unieważnienie postępowania następuje zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1, 4, 6 i 7 ustawy 

Pzp. 

15.5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp., została 

wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

15.6. Wykonawca przedłoży ważną umowę obowiązkowego ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony osób i mienia w wysokości stosownej  

do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

 

Rozdział 16 

Inne informacje. 

16.1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię  

i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie 

nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, 

informację o nieudzieleniu zamówienia. 

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

16.3. Wykonawca przystępujący do złożenia oferty może osobiście na własną 

odpowiedzialność sprawdzić miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz jej otoczenia w celu 

oceny kosztów i ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania prawidłowej 

wyceny oferty. 

16.4. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji 

uzyskanych od osób trzecich. 

 

Rozdział 17 

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 Dane kontaktowe administratora danych: Instytut Energetyki Instytut badawczy ul. Mory 

8, 01-330 Warszawa, Polska; email: instytut.energetyki@ien.com.pl  

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): email: 

odo@ien.com.pl, tel.: 606 217 917. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w 

trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „”;  

 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;  

 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  

mailto:odo@ien.com.pl


Ochrona obiektów Instytutu Energetyki w Łodzi 

 

Strona 9 z 9 

 

 

umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które 

otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w 

sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \obowiązek 

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/Pan:  

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

**;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

 nie przysługuje Pani/Panu:  

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa 

stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 
* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

 

 

Rozdział 18 

Wykaz Załączników do ogłoszenia 

Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy i cenowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania 

Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia ul. Kopernika 60a w Łodzi  

Załącznik B – Opis przedmiotu zamówienia ul. Dostawcza 1 a w Łodzi 

 


