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ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 2/2019 Z DNIA  12.06.2019 r. 

 

KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności zaprasza 

do składania ofert na  

PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE  

NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT  

DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, 

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

I. Dane zamawiającego 

KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna  

ul. Żytnia 15 lok. 22 

01-024 Warszawa 

KRS: 0000151716   

REGON: 015374312   

NIP: 522-26-72-292     

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

- Magdalena BUKOWSKA – email mbukowska@kenbit.pl, tel. 22 862 43 80 

- Zbigniew FIOŁNA – email zfiolna@kenbit.pl, tel. 22 862 43 77 

Z osobami tymi można kontaktować się w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach  

9:00 ÷ 15:00. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia  

19 września 2016 r.. 

 

III. Oznaczenie projektu, w ramach którego dokonywane jest zamówienie 

1. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego KenBIT do badań nad 

cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji”, Numer Umowy: POIR.02.01.00-00-

0123/16-00 

2. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

3. Nazwa osi priorytetowej: 2. Oś priorytetowa - Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

4. Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw 

5. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

mailto:mbukowska@kenbit.pl
mailto:afolwarczny@kenbit.pl


 

Strona 2 z 18 
 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

• 45000000-7  

• 45400000-1 

• 54542000-7 

• 45432000-4 

• 45431000-7 

• 45421000-4 

• 45410000-4 

• 45300000-0 

2. Wymagana data wykonania prac: do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż 

do dnia 31 marca 2020 r. Wymagana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: nie 

później niż do dnia 31 maja 2020 r. 

3. Miejsce wykonania prac: Gdynia, ul. Chylońska 210. 

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

PRAC ADAPTACYJNO – BUDOWLANYCH 

NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT 

DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI. 

Zestawienie zakresu prac stanowiących Przedmiot Zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 

1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

5. Wykonawca w ramach Umowy, poza wykonaniem prac adaptacyjnych i budowlanych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz właściwego przeznaczenia i nałożonej 

funkcji użytkowania, wykona i uwzględni w cenie Umowy: 

5.1 Plan zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy, który Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym przed jego wykonaniem. 

5.2 Opracowanie, wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji związanej z: 

a) Przeprowadzeniem inwentaryzacji; 

b) Opracowaniem projektów m.in. budowlanych, wykonawczych, instalacji elektrycznej, 

wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, ppoż, itp; 

c) Opracowaniem powykonawczej inwentaryzacji oraz powykonawczej dokumentacji w 

trzech egzemplarzach.  

5.3 Wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prowadzenia prac 

decyzji właściwych organów oraz wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego, 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

5.4 Zakupy i montaż niezbędne do wykonania prac budowlanych, adaptacyjnych i 

wykończeniowych. 
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6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakami towarowymi lub 

pochodzeniem – Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie innych, równoważnych 

pod względem technicznym i eksploatacyjnym urządzeń, sprzętów, materiałów, 

podzespołów itp. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane sprzęty i 

materiały równoważne mają parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Na potwierdzenie równoważności oferowanego przedmiotu Wykonawca załączy do oferty 

dane producenta potwierdzające równorzędność oferowanego sprzętu z wymaganiami 

Zamawiającego, a o ile jest to możliwe, również wskazanie klienta, u którego je Wykonawca 

zastosował. 

7. Przy realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca może korzystać z usług 

podwykonawców z zastrzeżeniem wcześniejszej konsultacji i akceptacji przez 

Zamawiającego. 

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 

V. Inne postanowienia dotyczące realizacji Umowy 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmująca zakres 

rzeczowy zamówienia określony w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz Załączniku nr 1. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu budowy. 

Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po uprawomocnieniu się uzyskanej decyzji 

pozwolenia na budowę jednak nie wcześniej niż 7 dni od dnia dostarczenia właściwemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót adaptacyjno - budowlanych niezbędnych 

do zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, 

zestawieniem zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia (Załącznik nr 1), 

uzyskanym pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, 

sztuki budowlanej oraz właściwego przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania. 

4. Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do wykonania 

zamówienia a nie wymienionych w dokumentach a podana cena ofertowa zawiera również 

wartość tych prac. 

6. Konsekwencje z tytułu przekroczenia wartości umowy poniesie Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

przekazania 1 egzemplarza przedstawicielowi Zamawiającego w dniu przekazania terenu 

budowy.  

8. Powstałe w trakcie realizacji uszkodzenia istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej, 

Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego oraz 

natychmiastowego usunięcia uszkodzenia. Usunięcie uszkodzenia musi zostać komisyjnie 

odebrane. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy. W 

przypadku wszelkich szkód w mieniu będących skutkiem uszkodzenia infrastruktury 
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podziemnej i naziemnej z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 

na własny koszt.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wynikające z nieprawidłowego wykonania prac, zaniechania części prac lub 

niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę jak i podwykonawcę 

podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie 

norm poniesie Wykonawca. 

11. Wykonawca w czasie realizacji robót będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych. Z materiałami pozyskanymi z rozbiórek, Wykonawca jako ich 

wytwórca zobowiązany jest postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 

12. Wszelkie niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.  

13. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

należytą jakość. Wykorzystywane przez Wykonawcę materiały, urządzenia techniczne 

muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 

266). Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenia na zastosowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, świadectwa jakości. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowanych tymczasowo materiałów i 

urządzeń do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 

właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru 

budowlanego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty; 

b) sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych dokumentów oraz niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 

Zamawiający nie będzie uwzględniał wszelkich roszczeń i uwag z tytułu błędów lub 

nieścisłości w Zapytaniu ofertowym, szczególnie w zestawieniu zakresu robót, po 

upływie terminu składania ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

niniejszego Zapytania ofertowego; 

c) oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka robót oraz uzyskania  

i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty  

i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu umowy. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie organów wymienionych w art. 56 

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 

z późn. zm.) oraz dokonać wszystkich formalności (zgłoszeń, pozwoleń etc.) niezbędnych do 

uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.   

17. We wszystkich kontrolach poprzedzających wydanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

przez Organy nadzoru budowlanego uczestniczyć musi przedstawiciel Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić pisemnie 

Zamawiającego o kontroli organów państwowych. 

18. Dokumentację  powykonawczą  budowy należy wykonać w trzech egzemplarzach. 

19. Wykonanie prac winno odbywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w 

szczególności z:  

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. 

zm.);  

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 r. poz. 266 z 

późn. zm.);  

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2018 r., poz. 992 z późn. zm.); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 

1422 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 

2010, poz. 719, z późn. zm.);  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963); 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800); 

VI. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Podmioty spełniające następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, co 

potwierdzają przedstawionymi dokumentami z wykonanych co najmniej 2 projektów 

budowlanych i/lub instalacyjnych o wartości co najmniej 1 000 000 zł (jeden milion 

złotych) netto każdy w okresie ostatnich 5 lat, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

niniejszego zapytania; 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
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d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

e) spełniają wymogi wynikające z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz projektu 

umowy; 

f) posiadają aktualną w dniu złożenia oferty Umowę Ubezpieczenia obejmującą 

odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 1 000 000 zł; 

2. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, złożenia następujących dokumentów: 

a) aktualnego dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z 

właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub że 

uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

Zamawiający żąda przedstawienia w składanej ofercie: oświadczenia, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Na potwierdzenie danych osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy do oferty 

należy załączyć kopie aktualnego odpisu z rejestru.  

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych 

do ofert dokumentów i oświadczeń wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. Niespełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania i odrzuceniem jego oferty. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyny. 

7. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawców w ofercie nazw podwykonawców (z 

wykazem osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia) oraz części zamówienia, 

których wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć – Załącznik Nr 6. 

8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada 
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pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

9. Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 

60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

10. Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości: 50.000 zł. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu 

składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

63 1090 1014 0000 0001 0689 6097 prowadzony przez Santander Consumer Bank 

S.A., z dopiskiem „wadium na realizację zadania pn.: PRACE ADAPTACYJNO – 

BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT 

DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM 

INFORMACJI”; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

–  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

–  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

–  kwotę gwarancji, 
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–  termin ważności gwarancji, 

–  zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie, o której mowa w ust. 1.b) i 1.c), 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji osobno załączyć do oferty. 

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku 

dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 

warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wadium na cały okres związania ofertą. 

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zakończeniu procedury przetargowej. 

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

została wybrana: 

–  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

–  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

–  zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie.  

2. Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Uważane one będą za złożone w terminie, jeżeli 

ich treść dotrze do adresata przed upływem określonego terminu. Jeżeli oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane zostaną za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do przekazania ich również 

pisemnie. Zamawiający przesyłać będzie informacje na numery i adresy przekazane przez 

Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
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Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 3. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Zapytania Ofertowego wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania. Zaleca się prowadzenie 

korespondencji również w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: 

mbukowska@kenbit.pl,  zfiolna@kenbit.pl. 

6. Zamawiający upubliczni treść wyjaśnień-(nia) na stronach internetowych na których 

zamieścił Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego (lub załączników do 

Zapytania ofertowego) a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć 

treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Zapytania Ofertowego z zachowaniem 

terminów obowiązujących w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Dokonana 

w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie upubliczniona na stronach na których 

upubliczniono Zapytanie Ofertowe. 

9. W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia poprawek objętych zmianą treści 

Zapytania Ofertowego, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o 

przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie umieszczona na stronach na 

których upubliczniono Zapytanie Ofertowe. 

10. Zmiany treści Zapytania Ofertowego są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny  

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.  

2. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby ujęte były wszystkie koszty 

jakie Zamawiający poniesie przy realizacji zamówienia w tym: koszt projektowania, koszt 

robót budowlanych, dostawy, montażu / instalacji urządzeń i systemów opisanych w 

Załączniku nr 1, koszt niezbędnych ekspertyz, audytów, itp. oraz wszystkie inne koszty 

związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

3. Cenę za przedmiot zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym – należy podać jako cenę 

netto, wyliczoną stawkę VAT oraz cenę brutto. Cena oferty musi być określona w złotych 

polskich i musi być podana cyfrowo oraz słownie. 

4. Zamawiający oceni wg podanych kryteriów Przedmiot Zamówienia, przyjmując do oceny 

podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych. 

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

Przedmiotu Zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym przez 

mailto:mbukowska@kenbit.pl
mailto:zfiolna@kenbit.pl
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Zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie zgodził się, w określonym przez 

Zamawiającego terminie, na poprawienie omyłki. 

8. Pomyłki w złożonej ofercie nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów 

1. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

przyjmuje się w niniejszej ofercie najkorzystniejszy bilans podanych niżej kryteriów.  

2. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez oferentów w zakresie każdego kryterium: 

a) Cena (koszt) – współczynnik wagowy: 80 %, 

b) Gwarancja – współczynnik wagowy:  20 % 

 

Ocena punktowa poszczególnych kryteriów zostanie dokonana w następujący sposób: 

ad. a) 

Oferta z najniższą oferowaną ceną netto otrzyma 80 punktów. 

Kolejna oceniana oferta otrzyma liczbę punktów Aon wyliczoną wg wzoru: 

 Najniższa zaoferowana cena netto 

Aon =     -------------------------------------------------      x 100 pkt x 0,80 

Cena netto oferty ocenianej  

 

ad. b) 

Zamawiający oceniać będzie długość zaoferowanej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane, adaptacyjne i instalacyjne. Każda oceniana oferta otrzyma liczbę punktów Bon 

wyliczoną na następujących zasadach:  

- oferta proponująca gwarancję o długości 48 miesięcy lub krótszą otrzyma 

B1= 0 punktów, 

- oferta proponująca gwarancję dłuższą niż 48 miesięcy, otrzyma B2=25 pkt. za każde 

dodatkowe pełne 6 miesięcy gwarancji, ale nie więcej niż 100  

Oferta oceniana otrzyma liczbę punktów Bon wyliczoną wg wzoru: 
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Bon =   B1 + B2 x  0,20 

 
 

XI. Wybór oferty 

1. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością, z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Brak 

odniesienia się w ofercie do któregokolwiek spośród kryteriów punktowanych, 

wyszczególnionych w punkcie IX, będzie skutkować przyznaniem 0 punktów za dane 

kryterium. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z kryteriami 

przedstawionymi w punkcie IX i po wyliczeniu wskaźnika oceny oferty (W) wg wzoru:   

     W = Aon + Bon   

3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 

remisowy wynik ich oceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami. 

W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się 

od podjęcia prawnego zobowiązania do realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 

4. W przypadku, gdy cena wykonania Zamówienia w złożonych ofertach przekroczy wartość 

środków finansowych przeznaczonych na realizację tego celu, wybór ofert może zostać 

unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z Oferenta-

mi. 

5. W przypadku, gdy w ramach dokonywania wyboru Wykonawcy Przedmiotu 

Zamówienia Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy ofertami najkorzystniejszymi 

gospodarczo zobowiązuje się do wyboru oferty najbardziej korzystnej, gdy chodzi 

o oddziaływanie na środowisko i klimat. 

Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko w toku realizacji przedmiotu 

zamówienia można wykazać poprzez np.: 

• wykorzystanie metodyk opartych o energooszczędne urządzenia czy materiały 

z recyklingu, 

• wykazanie zredukowania ilości odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

• wykazanie, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wykorzystywane będą 

energooszczędne urządzenia i/lub ograniczone zostanie wykorzystanie surowców 

niezbędnych do ich przeprowadzenia, 

• wykazanie, iż podczas realizacji przedmiotu zamówienia ograniczone zostanie 

obciążenie środowiska, w tym ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń / odpadów 

uwolnionych do środowiska, 

• wykazanie, iż w podczas realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystanie zasobów 

naturalnych nastąpi w bardziej efektywny i zrównoważony sposób. 
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6. Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans 

ceny i zostaną przyznane wg następującego schematu: 

• za wykazanie jednej metody / sposobu realizacji zamówienia pozytywnie 

oddziałującego na środowisko naturalne, Oferentowi zostanie przyznany 1 pkt. 

• Oferent może wskazać dowolną liczbę możliwych sposobów spełnienia aspektów 

wpływających pozytywnie na środowisko. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (bez wariantów) pod rygorem wykluczenia z 

uczestnictwa w zamówieniu.  

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 

udziałem w postępowaniu. 

4. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W 

przypadku podpisania oferty przez osobę/by nieuprawnione do reprezentacji Wykonawcy na 

mocy odpisu z właściwego rejestru należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

przez wykonawcę ważnej w dniu składania ofert. 

5. Oferta i wszystkie jej załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym 

atramentem. Zapis powinien zapewniać pełną jej czytelność. Wszystkie strony/karty oferty 

powinny być ponumerowane i podpisane.  

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie będące oryginałami (odpisy i kserokopie 

dokumentów) winny być uwierzytelnione w formie pisemnej „za zgodność z oryginałem” 

własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnioną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w 

tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie 

ich tłumaczenia na język polski i poświadczenie przez Wykonawcę. 

8. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

9. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny zostać dokonane w sposób czytelny i dodatkowo 

opatrzone parafą osób podpisujących ofertę. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą 

nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

10. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub 

wycofanie wymaga oświadczenia Wykonawcy na piśmie. Zmiany dotyczące treści oferty lub 

dokumentów dołączonych do oferty powinny zostać przygotowane, opakowane i 
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zaadresowane w ten sam sposób jak oferta, z tym że opakowanie powinno być dodatkowo 

oznaczone określeniem „Zmiana”.  

11. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach 

opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony 

„części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” musza być ponumerowane. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

12. Dokumenty, oświadczenia, informacje powinny być ułożone wg podanej poniżej kolejności:  

1. Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika, – jeżeli dotyczy; 

2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2; 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z KenBIT Sp.J. 

 – Załącznik nr 3; 

4. Lista wykonanych zamówień wraz z załącznikami  – Załącznik nr 4; 

5. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru (dopuszczającego Wykonawcę do 

obrotu prawnego); 

6. Kopia aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS; 

7. Kopia aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego; 

8. Kopia Umowy Ubezpieczenia obejmującą odpowiedzialność cywilną deliktową 

i kontraktową; 

9. Kopia polecenia przelewu, gwarancji bankowych lub inny dokument potwierdzający 

złożenie wadium (wymagania dotyczące dokumentu: pkt VII); 

10. Wykaz podwykonawców – Załącznik nr 6; 

11. Ramowy Harmonogram realizacji przedmiotu umowy – Załącznik nr 7. 
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13. W przypadku składania oferty w formie papierowej, oferta winna być spakowana 

w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie lub podobnym opakowaniu i zaadresowana do 

Zamawiającego wg poniższego wzoru: 

 

 

……………………………………….. 

(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon) 

PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO 

ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM 

I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI. 

 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty (zgodnie z załączonym wzorem) należy składać w formie elektronicznej na adres: 

mbukowska@kenbit.pl, zfiolna@kenbit.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: 

ul. Żytnia 15 lok. 22, 01-014 Warszawa lub przesłać pocztą na powyższy adres. W przypad-

ku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do 

korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści 

np. PDF. 

2. Termin składania ofert upływa do godz. 10:00 dnia  27.06.2019 r.  

3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana (będzie zwrócona bez 

otwierania). 

4. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem, że ich 

dostarczenie przez pocztę do siedziby zamawiającego nastąpi nie później niż do godz. 10:00 

dnia wskazanego w pkt. 2. 

5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Żytnia 15 lok. 22, w 

Warszawie, w dniu 27.06.2019 r o godz. 10:15. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz 

adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie i zamieści stosowne 

powiadomienie na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie 

www.kenbit.pl.  

9. Przewidywana data podpisania umowy: 2.07.2019 r. 

 

mailto:mbukowska@kenbit.pl
mailto:zfiolna@kenbit.pl
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.kenbit.pl/
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia Umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przed podpisaniem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych danych do Zamawiającego 

celem uzupełnienia wzoru Umowy wraz z podpisanymi załącznikami do Umowy w trzech 

egzemplarzach każdy. Jeden egzemplarz Umowy wraz z załącznikami po podpisaniu 

zostanie przekazany Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca dostarczył ofertę i związane z nią dokumenty w wersji elektronicznej, 

zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia oryginałów tych dokumentów 

w wersji papierowej. 

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

sprawie zamówienia lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych pozostałych 

ofert. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego (10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie). 

Będzie ono służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) w formie pieniężnej (przelewem bankowym),  

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść przed 

zawarciem umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie wymienionej w pkt b, c, d Wykonawca 

zobowiązany jest ustalić odpowiednie warunki jego wniesienia z Zamawiającym. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na 

oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający, po 

zakończeniu terminów określonych ustawą, zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami 

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

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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6. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) 

Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym. 

7. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji kwotę 30 % 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

8. Zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną szczegółowo 

omówione przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, w zależności od formy wnoszonego 

zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie dokumentu gwarancyjnego musi zawierać zapisy o 

treści: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego”.  

„Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego 

wykonania umowy”. 

10. W przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu Umowy lub opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu Umowy oraz w przypadku zmiany terminu lub opóźnienia w wykonaniu robót 

budowlanych i związanego z tym okresu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do jego uaktualnienia z zachowaniem 

ciągłości oraz wartości zabezpieczenia pod rygorem naliczenia kar zgodnie z § 12 Umowy. 

 

XVI. Informacje dotyczące podpisania Umowy  

1. Zamawiający podpisze Umowę z Wykonawcą, wyłonionym w toku oceny zgodnie z kryterium 

wyboru oferty oraz oceny warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

2. O miejscu i terminie podpisania Umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę stosownym 

pismem. W przypadku braku możliwości stawienia się kompetentnych przedstawicieli 

Wykonawcy w wyznaczonym terminie, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający 

przesunie podpisanie Umowy w dogodnym terminie dla Wykonawcy (maksymalnie do 3 dni) 

roboczych. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. 

 

XVII. Klauzula informacyjna 

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”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Żytniej 15 lok. 22, 01-014 Warszawa; 
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem pn.: PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE NA POTRZEBY 

CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD 

CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI; 

▪ 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 z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa 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 umowy; 

▪ 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. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca powinien wypełnić obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
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XVIII. Postanowienia końcowe  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie przewiduje trybu odwoławczego. Decyzja 

Zamawiającego ma charakter ostateczny. 

2. Informacja o wynikach postępowania nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy. 

Zamawiający podpisuje umowę wyłącznie z Wykonawcą, którego uprzednio wezwał do jej 

podpisania. 

3. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

- Załącznik nr 1 – Zestawienie zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia. 

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

z KenBIT Sp.J. 

- Załącznik nr 4 – Lista wykonanych zamówień wraz z załącznikami zrealizowanych przez 

oferenta w okresie ostatnich pięciu lat. 

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy nr ……/2019. 

- Załącznik nr 6 – Wykaz podwykonawców. 

- Załącznik nr 7 – Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

 

…………………………………………. 
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