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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa 

tel. +48 22 512 81 00, faks +48 22 512 86 25 

NIP 5252-000-93-12; REGON: 000132629 

Strona internetowa: http://www.itl.waw.pl, e-mail m.olszewska@itl.waw.pl 

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 

II. INFORMACJE OGÓLNE. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 

1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

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

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 

9. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa 

oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (KSO3C)”, akronim 

KSO3C, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 

CyberSecldent, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 

CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018. 

http://www.itl.waw.pl/
mailto:m.olszewska@itl.waw.pl
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10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.). 

11. W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t. j. Dz. 

U. z 2017r., poz. 459 z dnia 02.03.2017 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1332   wraz z przepisami 

wykonawczymi, ustawy z dnia  05.08.2010 r. „O ochronie informacji niejawnych" (Dz.U. z 

2010 r. nr 182 poz. 1228 z poźn. zm.).  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Adaptacji pomieszczeń na 

potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria 

na poziomie do EAL7, w Instytucie Łączności PIB przy ul. Szachowej 1 w Warszawie na 

potrzeby realizacji projektu „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz 

prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria , akronim KSO3C, 

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 

CyberSecldent, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 

CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018. 

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie projektu; 

2) prace demontażowe zbędnych instalacji; 

3) dostosowanie pomieszczeń laboratorium służącego do ocen bezpieczeństwa do 

wymogów Common Criteria, na poziomie do EAL7 zgodnie z opracowanym 

projektem, 

4) dostosowanie funkcjonującego w Instytucie systemu zasilania energetycznego do 

wymagań laboratorium; 

5) dostawę, instalację, skonfigurowanie i uruchomienie: 

a) systemu gwarantowanego zasilania, 

b) systemu klimatyzacji precyzyjnej, 
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c) systemu monitoringu parametrów środowiskowych, 

d) elektronicznych systemów zabezpieczeń, w tym: 

− (SSWiN) - System Sygnalizacji Włamania i Napadu,  

− (VSS) - Video Surveillance System – Wizyjny System Dozorowy,  

− (SKD) - System Kontroli Dostępu, 

− (SSP) – System Sygnalizacji Pożarowej. 

6) dostosowanie pomieszczeń laboratorium do prawidłowego działania wyżej 

wymienionych w pkt. 5 instalacji; 

7) zintegrowanie instalacji laboratorium z instalacjami funkcjonującymi w Instytucie w 

zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz wymagań dla laboratorium; 

8) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu w formie papierowej oraz formie 

elektronicznej (edytowalnej, kopiowalnej i wyszukiwalnej) na nośniku typu pendrive 

lub karcie SD/microSD dokumentacji projektowej oraz wykonawczej i 

powykonawczej; 

9) wykonanie niezbędnych testów i pomiarów zrealizowanych instalacji. 

10) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego dotyczącego prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i systemów. W 

szkoleniu może wziąć udział do 10 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi się 

odbyć w siedzibie Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres prac jest wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie projektu i robót budowlanych zgodnie z  

Programem Funkcjonalno – Użytkowego (PFU), stanowiącym Aneks A do OPZ  oraz  

załącznikami do PFU. 

5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie 

równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i 

jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 
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europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”.  

6. Wykonawca usunie i zutylizuje, w ramach uzgodnionego wynagrodzenia, wszelkie odpady 

pozostałe po przeprowadzonych pracach związanych z adaptacją pomieszczeń 

laboratorium. Szczegółowe zasady usunięcia, utylizacji lub przekazania materiałów zostały 

określone w pkt. 2.1 PFU.   

7. Zamawiający informuje, że informacje zawarte w „Dokumentacji Instytutu”, stanowiącej 

załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego mają charakter poufny i nie mogą być 

udostępniane osobom innym niż potencjalni Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami art. 

8 ust. 2a Ustawy Pzp Zamawiający ustanawia (opisane poniżej) wymagania dotyczące 

zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcom w toku 

postępowania.  

8. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy Pzp., nie udostępnia na stronie 

internetowej informacji, o których mowa w ust 7, nakładając na Wykonawców wymogi 

mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. W celu ochrony poufnego charakteru informacji 

udostępnianych w toku niniejszego postępowania Zamawiający zastrzega, iż informacje, o 

których mowa w ust.7, zostaną przekazane po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę i 

wskazanych, upoważnionych przez niego osób oświadczeń o zachowaniu poufności. 

Wzory oświadczenia o zachowaniu poufności stanowią, odpowiednio, Załącznik nr 11a i 

11b do SIWZ. 

Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do tych informacji zobowiązani są przesłać 

podpisane oświadczenia o zachowaniu poufności do Zamawiającego drogą elektroniczną, 

w formie skanu, na wskazany w niniejszej SIWZ adres e-mail do korespondencji oraz w 

oryginale dostarczyć do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, w zamkniętej kopercie, 

do Kancelarii Ogólnej (parter) Zamawiającego w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 

Warszawa. Po otrzymaniu skanów podpisanych oświadczeń o zachowaniu poufności, 

Zamawiający utworzy dla wskazanych przez Wykonawcę osób konta dostępowe do 

katalogu z plikami i w ten sposób udostępni informacje, o których mowa w ust.7 
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Wykonawcy w formie elektronicznej. 

9. Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp., w związku z tym, że oferty mogą zostać złożone 

jedynie po odbyciu wizji lokalnej, tak aby Wykonawca mógł zapoznać się z informacjami 

koniecznymi do przygotowania oferty,  Zamawiający wyznacza termin na wizję lokalną w 

dniu 28-03-2019 r. godzina 12:00 w siedzibie Zamawiającego. 

10. Osobą do kontaktu jest Pan Robert Bąbik tel. [22] 5128 296, adres e-mail  

r. babik@itl.waw.pl 

11. Podczas wizji Wykonawcy nie mogą zadawać pytań. Wszystkie pytania Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

robocze po terminie wizji lokalnej. 

12. Zamawiający niezwłocznie odpowie na zadawane pytania, zamieszczając na stronie 

internetowej treść pytań wraz z wyjaśnieniami. 

13. W przypadku, gdy pytania lub odpowiedzi na zadane pytania stanowić będą informacje o 

poufnym charakterze, Zamawiający przekaże odpowiedzi bezpośrednio uczestnikom wizji 

lokalnej w sposób zapewniający „ochronę poufnego charakteru informacji”. 

14. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przy pomocy następujących kodów 

Wspólnego słownika zamówień (CPV): 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45410000-4 Tynkowanie 
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45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315000-8 Instalowanie  urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

III.1  ZAMÓWIENIA PODOBNE 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, przewiduje 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wartości 50% 

zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu: 
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1) projektu  

2) prac demontażowych starych instalacji; 

3) dostosowania pomieszczeń laboratorium jak dla pomieszczeń przeznaczonych dla rozwoju 

produktów podlegających ocenie bezpieczeństwa, zgodnej z Common Criteria, na 

poziomie do EAL7; 

4) dostosowania funkcjonującego w Instytucie systemu zasilania energetycznego do 

wymagań laboratorium; 

5) dostawy, instalacji, skonfigurowania i uruchomienia: 

a) systemu gwarantowanego zasilania, 

b) systemu klimatyzacji precyzyjnej, 

c) systemu monitoringu parametrów środowiskowych, 

d) systemów bezpieczeństwa. 

Sposób realizacji prac w ramach zamówień podobnych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego, opisanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i w SIWZ. 

Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia 

podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.  

IV.  ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ  

1. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, 

którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonywać będą czynności w 

postaci prac fizycznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Zamawiający postanawia, że: 

1) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których 

mowa w ust. 1, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy; 

- nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim 

będą wykonywać osobiście roboty lub usługi na rzecz Wykonawcy. 
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2) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w 

czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich 

czynności, o których mowa w ust. 1; 

3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu 

dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym 

celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych; 

4) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 2 w pkt 3 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w niniejszym rozdziale SIWZ. 

5) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne zgodnie z wysokością kary określonej w § 12 ust. 1 pkt 

12 wzoru Umowy. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

7 (siedem) miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej  

30 dni od zawarcia umowy. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 

24 ust 1 ustawy Pzp., spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.  

1. Posiadają Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia potwierdzające 

pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum 

POUFNE lub wyższej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 05.08.2010 r. „O ochronie 

informacji niejawnych" (Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228 z późn.zm.).  

- Uwaga:  
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powyższy warunek w przypadku podmiotów występujących wspólnie, musi spełnić ten 

członek konsorcjum, który bezpośrednio będzie realizował zamówienie, część zamówienia 

związanego z dostępem do informacji niejawnych określonych w ww. ustawie. 

Powyższy warunek dotyczy również Podwykonawcy, który bezpośrednio będzie realizował 

zamówienie, część zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych 

określonych w ww. ustawie. 

2. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 

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

jest krótszy w tym okresie co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na 

dostosowaniu pomieszczeń do funkcji „Centrum przetwarzania danych” z 

zabezpieczeniami zgodnymi z wymaganiami dla kancelarii tajnych w rozumieniu  ustawy z 

dnia 05.08.2010 r.  „O ochronie informacji niejawnych" (Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228 z 

późn.zm.) (w tym: wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznych oraz 

elektronicznych systemów zabezpieczeń (SSWiN, SKD, VSS oraz SSP))  o wartości 

zamówienia minimum 200.000,00 zł brutto każda. 

3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobę która będzie pełnić 

funkcję kierownika budowy posiadającą: 

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów,  

2) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w 

zakresie ochrony informacji niejawnych. 

4. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobę która będzie pełnić 

funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą: 

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów; 
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2) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w 

zakresie ochrony informacji niejawnych. 

5. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobą która będzie 

pełnić  funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą: 

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej 

bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów; 

2) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w 

zakresie ochrony informacji niejawnych;  

6. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobą która będzie 

pełnić  funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą: 

1) uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

2) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w 

zakresie ochrony informacji niejawnych. 

7.  Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobę która będzie 

organizowała i kierowała zespołem pracowników zabezpieczenia technicznego, 

spełniającą następujące wymagania: 

1) będącą na liście kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie 

z odnośnymi przepisami prawa,; 

2) posiadającą aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym 

przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
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8. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia   w części dotyczącej instalacji systemów 

bezpieczeństwa, w tym w celu przygotowania dokumentacji powykonawczej, min. jedną 

osobę spełniającą następujące wymagania: 

1) będącą na liście kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie 

z odnośnymi przepisami prawa, 

2) posiadającą aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym 

przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca skierował do realizacji zamówienia mniejszą 

liczbę osób, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań. 

9. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65 z późn.zm.) oraz 

ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa  (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn.zm.). 

10. Wykonawca może  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
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czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp. 

13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

14. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

15. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ- Wzór Zobowiązania. 

16. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe , podmiotu, o którym mowa w ust. 11, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności  techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 11. 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 5 i 6  do SIWZ. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

rozdziale VI, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert 
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oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale V Wykonawca do 

oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o 

którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

5. Wykonawca wraz z ofertą składa ewentualnie: wykaz Podwykonawców, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz Zobowiązanie podmiotu , o którym mowa w art. 

22a ustawy pzp.  do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia  , którego wzór stanowi   załącznik nr 10 do SIWZ. 

6. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

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

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

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

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
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obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty- zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ; 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ; 

3) dokumenty dotyczące informacji niejawnych: 

a) wymagane w stosunku do Wykonawcy - poświadczona za zgodność z oryginałem 

kopia aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia 

potwierdzającego pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych 

o klauzuli minimum POUFNE , a  w przypadku osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście – poświadczona za zgodność z 

oryginałem kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenie 

o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

b) wymagane w stosunku do osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia - poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego 

osobowego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do 

informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE oraz aktualnego 

zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych. 

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

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

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
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przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z Wzorem 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

8. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126), 

zmienionego rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1993). 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie 

warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej 

walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

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

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 

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

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. 

poz. 570, z późn. zm.). 

11. Dokumenty  lub  oświadczenia  składane  są  w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Oświadczenie za zgodność z oryginałem następuje  przez 

opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 

papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia  za  zgodność  z oryginałem  

dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  na  którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 
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VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

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

pocztowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 4 8 1  z późn. zm.) lub o sobiście lub za pośrednictwem  

posłańca lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1219 z późn. zm.). 

2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

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

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

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

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

otrzymania. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem referencyjnym określonym w SIWZ. 

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: m.olszewska@itl.waw.pl, a 

faksem na nr 48 22 512 86 25 

  ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………… 

przetarg pn.:  

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa 

produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7”  nr referencyjny 

DZ/02/19 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

mailto:m.olszewska@itl.waw.pl
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Pani Małgorzata Olszewska , tel. +48 22 512 81 00, faks +48 22 512 86 25  

m.olszewska@itl.waw.pl 

6. Adres do korespondencji: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. 

Szachowa 1; 04-894 Warszawa. 

IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego ALIOR BANK SA nr 44  2490 0005 0000 4600 6382 4567 z dopiskiem 

„Wadium” na postępowanie pn: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium 

oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7 ”  

nr referencyjny DZ/02/19 

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy 

dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym 

terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 

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

mailto:m.olszewska@itl.waw.pl
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6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

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

ustawy Pzp. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

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

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

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

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

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

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

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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

została wybrana: 

1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
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2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

X.   PROCEDURA ODWRÓCONA (art. 24aa ustawy Pzp.)  

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp, i informuje, że najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

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

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, 

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
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XI.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii 

dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy do oferty należy 

dostarczyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 

do SIWZ pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie 

elektronicznej. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania 

oferty lub jej części w innym języku. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający 

zdekompletowanie (np. zszyte, bindowane). 

8. Jakiekolwiek zmiany dokonywane w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę. 

9. Zaleca się złożyć ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które należy 

zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący 

adres Zamawiającego (miejsce składania ofert): 

 oraz napis: 
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  …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…… 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa 

przetarg pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny 

bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7”  

nr referencyjny DZ/02/19 

 nie otwierać przed    15-04-2019 roku  przed godziną 12:30 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Koperta musi także zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać 

w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich 

odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 

wprowadzanie zmian   i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 

obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. 

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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XII.  MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać pod adresem: 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa 

Termin składania ofert upływa dnia  15-04-2019 roku o godz. 12:00 oferta złożona po 

terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 

ustawy Pzp. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia:   15-04-2019 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego  

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  

1. Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy za należyte zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia – wynikający z SIWZ i 

załączników do SIWZ, wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz prace i czynności niezbędne do wykonania prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
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za przygotowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, szczegółowego harmonogramu prac oraz uzyskanie 

wymaganych przepisami prawa dokumentów - 10 % ceny oferty. 

za wykonanie robót budowlanych i innych czynności objętych zadaniem budowlanym 

realizowanym w ramach zamówienia - 90% ceny oferty. 

5. Sposób  zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, 

wyrażoną w punktach z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga (maksymalna liczba punktów) 

1 Cena (C) 40 % (40 pkt) 

2 Koncepcja zabezpieczenia laboratorium (K) 60 % (60 pkt) 

 

Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru: 

KRYTERIUM I cena – 40% -40 pkt 

cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie Wykonawca poniesie w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia; 

oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

liczbę punktów wynikającą ze wzoru: 
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 Pi = 
iC

Cmin   40 

gdzie: Pi liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "Cena "; 

Cmin najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ocenianych ofert; 

Ci cena brutto oferty badanej "i"; 

40 max. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”; 

 

KRYTERIUM II- Koncepcja zabezpieczenia laboratorium(K) 

Zasady oceny kryterium  

1. Przewiduje się, że ma zastosowanie opisany w  normie polskiej PN  ISO/IEC 15408-3:2016 

Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Kryteria oceny zabezpieczeń 

informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń wysoki 

potencjał ataku uwzględniany przy realizacji oceny zgodnie z komponentem AVA.VAN.5 

(t.j. doświadczenie i profesjonalizm atakującego, znajomość stosowanych zabezpieczeń, 

skłonność do poniesienia przez atakującego wysokiego ryzyka, wykorzystanie 

dedykowanych narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń, środków oraz broni w 

rozumieniu ustawy o broni i amunicji). 

2. Należy przyjąć, że w pomieszczeniach mogą być przetwarzane materiały, w tym także 

przedmioty oceny, wymagające zachowania poufności w rozumieniu normy PN 15408-3. 

3. Przewiduje się, że Wykonawca zaprojektuje zabezpieczenia laboratorium w taki sposób, 

aby spełnić wymaganie ALC_DVS.2 (zob. dokument Minimum Site Security Requirements  

https://www.sogis.org/documents/cc/domains/sc/JIL-Minimum-Site-Security-

Requirements-v2.1(for_trial_use).pdf, pkt 31)  tzn. Koncepcja zabezpieczenia 

laboratorium zawierać będzie uzasadnienie, że zabezpieczenia zapewnią konieczny 

poziom ochrony, aby utrzymać poufność oraz integralność informacji przetwarzanych w 

laboratorium. W odniesieniu do zabezpieczeń fizycznych, konieczny poziom ochrony jest 

rozumiany przez  Zamawiającego jako minimalny czas, wymagany do skutecznego 

https://www.sogis.org/documents/cc/domains/sc/JIL-Minimum-Site-Security-Requirements-v2.1(for_trial_use).pdf
https://www.sogis.org/documents/cc/domains/sc/JIL-Minimum-Site-Security-Requirements-v2.1(for_trial_use).pdf
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zamknięcia bieżących operacji i zabezpieczenia przetwarzanych informacji, liczony od 

momentu wykrycia ataku.  Czas ten Zamawiający przyjął jako 15 min.  

 Wymagania dla Wykonawcy 

Uwzględniając powyższe założenia, Wykonawca ma za zadanie: 

a) zdefiniować scenariusze ataku, 

b) określić cele stosowania zabezpieczeń (security objectives), 

c) wskazać zabezpieczenie lub grupę zabezpieczeń zintegrowanych i stosowanych 

łącznie,  które Wykonawca wykaże jako realizację danego celu stosowania zabezpieczeń 

odnoszącego się do wskazanego scenariusza ataku,  

d) uzasadnić – na podstawie stosownych certyfikatów (świadectw) potwierdzających  klasę 

(stopień) środka ochrony (zabezpieczenia) zgodnie ze stosowną normą lub opisu 

funkcjonalności, a także danych technicznych, dostępnych dla możliwych do zastosowania 

rozwiązań, jednakże optymalnych kosztowo, lub wyliczeń własnych - że tak dobrane 

środki  bezpieczeństwa fizycznego będą wystarczające do osiągnięcia parametru czasu 

minimalnego, określonego w założeniu 3.  

Zamawiający przyzna 15 pkt Wykonawcy, który w koncepcji przedstawi wywód zgodny z normą 

referencyjną PN ISO/IEC 15408-1, obejmujący elementy określone w pkt a) do d). Zamawiający 

przyzna 0 pkt Wykonawcy, który w koncepcji przedstawi wywód niezgodny z normą 

referencyjną PN ISO/IEC 15408-1, nieobejmujący któregokolwiek elementu określonego w pkt 

a) do d). W wypadku, gdy Wykonawca uzyska łącznie mniej niż 15 pkt w kryterium K, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.  

Maksymalnie Wykonawca może otrzymać  60 pkt (tzn. dla osiągnięcia maksymalnej liczby 

punktów należy przeprowadzić poprawnie min. 4 różne wywody, zawierające różne 

scenariusze, z których wynika różne zabezpieczenie lub grupa zabezpieczeń zintegrowanych i 

stosowanych łącznie). Przez różne scenariusze Zamawiający rozumie takie scenariusze, które 

nie prowadzą do takiego samego zabezpieczenia lub takiej samej grupy zabezpieczeń 

zintegrowanych i stosowanych łącznie. 

Dodatkowe wymagania dla dokumentu opisującego spełnienie kryterium K, dostarczonego 

wraz z ofertą: 
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A. Długość tekstu dostarczonego opracowania nie może przekraczać 20 000 znaków (ze 

spacjami).  

B. Opisy nie mogą mieć charakteru ogólnego, a zwłaszcza nie mogą być kopią tekstów 

ogólnodostępnych w tym z norm referencyjnych lub publicznie dostępnych dokumentów. 

C. Wykonawca może jednakże korzystać z odpowiednich, publicznie dostępnych specyfikacji 

technicznych, takich jak Profile Zabezpieczeń (protection profiles), zgodne z Common 

Critera. 

D. Opracowanie musi być sporządzone w języku polskim.  

E. Przez złożenie Koncepcji zabezpieczenia laboratorium Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do nieodpłatnego wykorzystania opracowania w całości lub w części na 

potrzeby projektu KSO3C, niezależnie od wyniku postępowania. 

Uwaga. powyższy dokument, złożony wraz z ofertą, nie będzie podlegał uzupełnieniu. 

XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, 

Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji i zapisami określonym we wzorze Umowy 

stanowiącym Załącznik nr 2  do SIWZ. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może 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 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

w art. 94 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 
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5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez 

Podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy) 

Podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie 

prawnym, wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, 

który Podwykonawca będzie realizował. 

7. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy: 

1) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót, który będzie stanowić załącznik do 

umowy; 

2) dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika 

budowy z ramienia Wykonawcy posiada aktualne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, lub inne, ważne, uprawnienia budowlane 

uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie obejmującym 

przedmiot zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 

Inżynierów Budownictwa; 

3) Polisę OC na sumę gwarancyjną 1 200 000, 00 zł. 

XVI.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 10 % wartości brutto umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

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

następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
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3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego ALIOR BANK SA nr 44  2490 0005 0000 4600 6382 4567 z dopiskiem 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie 

do EAL7”  nr referencyjny DZ/02/19. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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. 

4. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 24 miesiące, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 24 miesiące, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy.  

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

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

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  
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8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % 

wysokości zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

XVII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z 

NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 

XVIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 
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5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub 

dniach wolnych od pracy. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
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12. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 

13. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 

odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

14. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.  

15. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

XIX.  INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

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 L119 z 04.05.2016 r, str. 1), 

dalej „RODO” Instytut Łączności - PIB informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w toku niniejszego 

postępowania jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-

894 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora IŁ. 

2. Instytut Łączności - PIB wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@itl.waw.p l  

lub pod nr. telefonu 22 5128-457. 

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 pn: „Adaptacja 

mailto:iod@itl.waw.p
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pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z 

Common Criteria na poziomie do EAL7”,  nr referencyjny DZ/02/19; 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 

6. 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 (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.)  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez 

okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu 

współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości 

bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do 

przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa a następnie zostaną 

zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazane dane będą przetwarzane 

do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów 

prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 
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XX.  ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z 

załącznikami do PFU (Dokumentacja Instytutowa) 

Załącznik Nr 2 Wzór umowy 

Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy – wzór  

Załącznik Nr 4 Wykaz Podwykonawców - wzór  

Załącznik Nr 5 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu – wzór  

Załącznik Nr 6 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór 

Załącznik Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 8 Wykaz robót - wzór  

Załącznik Nr 9 Wykaz osób - wzór  

Załącznik nr 10 Zobowiązanie podmiotu , o którym mowa w art. 22a ustawy pzp.  do oddania 

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia  - wzór 

Załącznik nr 11a Oświadczenie o poufności dla Wykonawcy- wzór 

Załącznik nr 11b Oświadczenie o poufności dla wyznaczonych, upoważnionych przez 

Wykonawcę osób - wzór 

Załącznik nr 12 Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego   


