
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

Remont  instalacji  elektrycznej i instalacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Ełckiej

nr sprawy: PN/DPSNWE/9/2019

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
- Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna, przedmiary
   i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Załącznik nr 1

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
- Oświadczenie - Załącznik nr 3
- Wzór umowy - Załącznik nr 4 
-  Oświadczenia potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1
    ustawy pzp 

- Załącznik nr 5

- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 

ZATWIERDZAM

Kierownik Zamawiającego

Dnia 30.07.2019 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nabywca:   Powiat Ełcki,  ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP 848 18 27 319
Odbiorca:   Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk
tel.: 87 619 7770
Fax.:87 619 7490
e-mail: zp@dpsnwe.pl
Adres strony internetowej: www.  dpsnwe.fantex  .pl 

Godziny pracy:  700-1500 od poniedziałku do piątku.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i  nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2018r poz. 1986 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. Wartości  zamówienia  nie  przekracza równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach  wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

1.   Przedmiot  zamówienia obejmuje remont  instalacji   elektrycznej  i  instalacji  p.poż. w Domu   Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Zakres prac: 

       -  remont instalacji  elektrycznej w budynku A (część ogólna) polegający na wymianie instalacji z systemu
           TN-C na TN-S, wymianie rozdzielni głównej, wymianie rozdzielni piętrowych, oraz wymianie wlz –  
           wewnętrznych linii zasilających,
       -  remont instalacji p. poż.  polegajacy na budowie i przeniesieniu przeciwpożarowych wyłączników prądu
          na zewnątrz wszystkich budynków, remont systemu sygnalizacji pożaru w przestrzeni pomiędzy sufitem
          podwieszanym   a   stropem   właściwym   w   budynku   A  i  B,  dostosowanie  awaryjnego  oświetlenia
          ewakuacyjnego  w budynku  A  oraz  w   przyziemiu   budynku   B  do   wymogów   Państwowej   Straży
          Pożarnej.
   Zakres  robót  obejmuje:  realizację  robót  na  podstawie  projektu  budowlanego,  projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania
i  odbioru robót  budowlanych,  ustaleń SIWZ oraz zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  szczegółowymi  i
sztuką budowlaną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
    Warunkiem dopuszczenia  do użytkowania  urządzeń przeciwpożarowych jest  przeprowadzeniem prób i
badań  potwierdzających  prawidłowość  działania (zgodnie  z  Decyzją  PZ.5581.01.4.2019  Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku z dnia 12 marca 2019r). 
    Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i  przygotować ofertę cenową w oparciu o
własną analizę, gdyż – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie
oferty  należy  uwzględnić  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  oraz  wykonania  dokumentacji
powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnie
skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy. 

2. Wspólny Słownik Zamówień:  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania  i  odbioru robót  budowlanych stanowiące załącznik nr  1  do SIWZ. Przedmiary robót  stanowią
dokument pomocniczy do wyceny,  której Wykonawca jest zobowiązany dokonać i  dostarczyć z wyceną w
postaci kosztorysu ofertowego dołączonego do formularza ofertowego.

4. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu
realizacji robót.

5. Roboty będą realizowane w czynnym obiekcie i  nie tylko nie mogą utrudniać prawidłowej działalności
domu pomocy społecznej ale również zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców i personelowi dps. Wykonawca
we własnym zakresie winien odizolować front robót (zabezpieczyć przed przedostawaniem się kurzu i innych
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zanieczyszczeń)  do  pozostałych  pomieszczeń dps  oraz  ograniczyć  inne  uciążliwości  związane  z  robotami
budowlanymi.
    DPS  jest  placówką  mieszkalną  zapewniającą   całodobową  opiekę  dla  280 osób  przewlekle  chorych, w
zwiazku  z  tym  prace  remontowe  mogą  być  wykonywane  w  godzinach  7 00   -1800   (nieuciążliwych  dla
mieszkanców).  

6. Wykonawca  jako  wytwórca  odpadów  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt.  32  ustawy  o  odpadach  z  dnia
14.12.2012 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji
zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 t.j.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2018 r. poz. 799 t.j. z późn.zm.). Koszty wszelkich działań wynikających
z ustawy o odpadach obciążają Wykonawcę (wywóz, składowanie i utylizacja odpadów). Po zakończeniu robót
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzajacy wywóz odpadów i ich utylizację.

7. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielenie  zamówień  dodatkowych, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 / 7.

10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót elektrycznych.

11. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów i urządzeń.
Wykonane roboty oraz użyte materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi  art.  10  ustawy  Prawo  Budowlane  z  późn.  zmianami  oraz  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  
o  wyrobach  budowlanych  z  późn.  zmianami.  Zawarte  ewentualnie  nazwy  materiałów  i  urządzeń  w
dokumentacji,  szczegółowych  STWiOR podano  jako  przykładowe  i  określające  ich  standard  techniczny i
estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi
określonemu w dokumentacji lub ten standard podwyższają.

Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z
ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
    a) roboty demontażowe,
    b) roboty elektryczne
    c) inne czynności zwiazane z wykonywaniem bezpośrednio prac elektrycznych zwiazanych z realizacją
        przedmiotu zamówienia.
(Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw.
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową itp.) 

13.   W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
   a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
       oceny,
   b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
   c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego. Oświadczenie  to  powinno
zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i  wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  o ochronie danych osobowych  (tj.  w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników).  Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopię
dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie  12 czynności  Zamawiający przewiduje  sankcję  w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia  spełnienia  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. 

16.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

IV.  Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 06.12.2019r na podstawie zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi uwzględniać następujące
minimalne progi zaawansowania robót:
- 30 % zaawansowania robót do 30.09.2019r,
- 60 % zaawansowania robót do 31.10.2019r,
- 90 % zaawansowania robót do 29.11.2019r.

V.  Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
   
    1) nie podlegają wykluczeniu;
    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

       a) kompetencji  lub  uprawnień  do prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z
           odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku.
    

       b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
           - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 250 000,00  zł.

W celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunku  udziału  w postępowaniu  dotyczącego
sytuacji  finansowej  zamawiający  żąda  przedstawienia  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, na kwotę określoną przez Zamawiającego. 

       Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana będzie w walucie innej
        niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym    
        ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1  Wyliczenie ma charakter  przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 300 000,00 zł. 

        
       c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na remoncie lub budowie
instalacji  elektrycznej  w obiekcie użyteczności  publicznej  o wartości  nie niższej  niż 250 000,00 zł
brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 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 elektryczne były wykonywane, a jeżeli
z  uzasadnionej  przyczyny o  obiektywnym charakterze  wykonawca  nie  jest  w stanie  uzyskać  tych
dokumentów – inne dokumenty,

- skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie
robotami elektrycznymi, posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej,  aktualne  uprawnienia  SEP do  wykonywania  instalacji  elektrycznych  jednofazowych  i
trójfazowych  niskiego  napięcia,doświadczenie  i  wykształcenie  niezbędne  do  wykonania  zamówienia
publicznego, 3 lata stażu pracy zawodowej (w tym min. 2 lata jako kierownik robót elektrycznych). 

    Uwaga:      Jeżeli  wykazane  roboty  będą  potwierdzać   wysokość tych robót  w  walucie  innej  niż  PLN,
    Zamawiający  dokona  przeliczenia  ich  na  PLN wg średniego kursu NBP  z  dnia, w którym ogłoszenie o
     zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe
jest uzyskanie decyzji  w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich
UE,  po  przeprowadzeniu  właściwego  postępowania  weryfikacyjnego  przez  odpowiedni  organ  samorządu
zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r.   o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz.
394). 

2. 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.

3.  Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać  na  zdolnościach technicznych lub  zawodowych lub  sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3) niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.
2)  Zamawiający  oceni,  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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), wskazane
wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

6.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  winni  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich w postępowaniu  albo reprezentowania  w postępowaniu i  zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku
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spółki  cywilnej,  z umowy tej  spółki  wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne
będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki
sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkie  podmioty  występujące  wspólnie.  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VI.  Podstawy wykluczenia.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek okreslonych w art.
24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy PZP.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy.

VII.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

VII.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1.  Do  oferty  Wykonawca  winien  dołączyć  oświadczenie  o  braku  podstaw  wykluczenia  oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w
ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  zamieszcza
informacje o podwykonawcach w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy.

5.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  polegać  na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  innych podmiotów,
niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych  z  zastrzeżeniem p.III.  10
niniejszej SIWZ. 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. (zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą). 

6. 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, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy.

7. W odniesieniu  do  warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a  p.z.p.,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie
zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający będzie żądał zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, które
okre śla w szczególności: 
             1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
             2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 
             3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
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postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo
dla  tej  osoby określające  jego  zakres.  Pełnomocnictwo  winno być  podpisane  przez  osoby uprawnione  do
reprezentowania Wykonawcy.

10. Wszelkie  pełnomocnictwa  winny  być  załączone  do  oferty  w  formie  oryginału  lub  urzędowo
poświadczonego  odpisu  pełnomocnictwa  (notarialnie  –  art.  96  ustawy  z  14  lutego  1991  r.  –  Prawo  o
notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).

VII.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do nieniejszej SIWZ.

VII.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.     1 składane 
na wezwanie Zamawiającego   (oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ).  :

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: nie dotyczy
2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu robót  budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu  składania  ofert  albo  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  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, w tym  co najmniej 2
roboty polegające na remoncie lub budowie instalacji elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej o
wartości nie niższej niż 250 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane 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
elektryczne  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  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,  w  tym osobę
wykonującą funkcję kierownika robót elektrycznych (z wykazaniem doświadczenia w realizacji robót
instalacjii  elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej – o ile w ofercie wskazano, że dysponują
takim doświadczeniem),
c)  dokumentu potwierdzającego,  że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w
zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną
300 000,00zł,
d)  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, na kwotę określoną przez Zamawiającego tj. nie
mniejszą niż 250 000,00 zł.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1)  a)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w ust.  2,  zastępuje  się  je
dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  Wykonawcy  lub  miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

VII.4) – Forma składania dokumentów:

1. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2. Dokumenty,  inne  niż  oświadczenia,  o  których  mowa  powyżej,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na  którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

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. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający oraz  Wykonawcy mogą
przekazywać  pisemnie,  faksem lub  drogą  elektroniczną,  za  wyjątkiem oferty,  umowy oraz  oświadczeń  i
dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego Wykonawca  winien  posługiwać  się  numerem sprawy
określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres: Dom Pomocy Społecznej, Nowa Wieś Ełcka, ul.Lipowa 1, 19-300 Ełk.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@dpsnwe.pl, a faksem na nr (87) 619 7490.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynie  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,
w którym  upływa  połowa  terminu  składania  ofert  (tj.07.08.2019  roku), Zamawiający  udzieli  wyjaśnień
niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  na  4 dni  przed  upływem terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o
wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynie po upływie terminu,  o którym mowa powyżej,  lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VIII. 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych  odpowiedzi,  jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
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11. Osobą  uprawnioną  przez  Zamawiającego  do  porozumiewania  się  z Wykonawcami  jest:  Pan Andrzej
Orzechowski
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt -
zarówno  z  Zamawiającym   jak  i  osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  -  niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to,  że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. Wymagania dotyczące wadium -  nie wymagane.

X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3  dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
- wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do

SIWZ,  zawierający  w  szczególności:  wskazanie  oferowanego  przedmiotu  zamówienia,  łączną  cenę
ofertową brutto,  zobowiązanie  dotyczące  terminu realizacji  zamówienia,  okresu gwarancji  i warunków
płatności,   oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji  wszystkich postanowień SIWZ i
wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcy oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót,

- oświadczenia wymienione w rozdziale VII. 1 niniejszej SIWZ;
- parafowany projekt umowy wraz z załącznikami.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką  oraz  podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  na  zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca ma  prawo złożyć  tylko  jedną ofertę,  zawierającą jedną,  jednoznacznie  opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną
dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  w  siedzibie  Zamawiającego  i  oznakować  w następujący
sposób:

 „ Oferta w postępowaniu na Remont  instalacji  elektrycznej i instalacji p.poż. w Domu Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej nr sprawy: ZP/DPSNWE/9/2019” 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

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

17. Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach  złożonych  na  potwierdzenie  spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

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 wątpliwości 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.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę  należy złożyć  w siedzibie  Odbiorcy Dom Pomocy Społecznej  Nowa Wieś  Ełcka,  ul.  Lipowa 1,
19-300 Ełk w  sekretariacie do dnia 14.08.2019r., do godziny 900. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i  godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 14.08.2019r., o godzinie 915.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
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7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie  www.dpsnwe.fantex.pl informacje
dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego  Załączniki nr 2  do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia  (zgodnie  z  wyceną  dokonaną  przez  Wykonawcę  w  załączonym  kosztorysie  ofertowym
sporządzonym w oparciu o przedmiary robót udostępnione przez Zamawiającego).

2. Łączna  cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

3. Łączną cena ofertowa brutto uwzględnia obowiązujący 8% podatek VAT .

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.

5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

7. Jeżeli  w postępowaniu złożona będzie oferta,  której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług,  zamawiający w celu oceny
takiej  oferty doliczy do przedstawionej w niej  ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  W takim przypadku Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobligowany
poinformować  zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę  (rodzaj) towaru / usługi, których  dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

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

1.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach:
 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
 2) „Gwarancja” – G.

UWAGA! Zrównuje się okres gwarancji z okresem rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji jednocześnie 
stanowi deklarację wykonawcy wydłużenia okresu rękojmi.
               Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy.
               Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 60 miesięcy.
Wykonawca  może  zaproponować  okres  gwarancji  w  pełnych  miesiącach  minimum  36  miesięcy
maksymalnie  60 miesięcy.  W przypadku braku określenia  okresu gwarancji  w formularzu zamawiający
przyjmuje, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku  wpisania  krótszego  niż  36  miesięcy okresu  gwarancji  Zamawiający przyjmuje,  że  okres
gwarancji  wynosi  36  miesięcy.  W  przypadku  wpisania  dłuższego  niż  60  miesięcy  okresu  gwarancji
Zamawiający przyjmuje, ze okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową wartość, wszyscy otrzymują maksymalną
liczbę w danym kryterium

 4) ”Doświadczenie kierownika robót elektrycznych" – D
Wykonawca, który udokumentuje doświadczenie kierownika robót elektrycznych, że wykonywał funkcje
kierownika  budowy/robót  elektrycznych  przy  realizacji  inwestycji  instalacji  elektrycznej  w  obiekcie
użyteczności publicznej (tożsamych z przedmiotem zamówienia)  otrzyma 3 pkt.

    Maksymalnie w powyższym kryterium można otrzymać 9 pkt. Jeśli wykaże trzy lub więcej otrzyma 9 pkt. 
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2.  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium
Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena 
ofertowa brutto

60% 60
            Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------  x 60pkt
               Cena badanej oferty

Gwarancja 31% 31
        Okres gwarancji podany w ocenianej ofercie (miesiące)
G = --------------------------------------------------------------------  x 31 pkt
    najdłuższy okres gwarancji z podanych w ofertach (miesiące) 

Doświadczenie
kierownika

robót
elektrycznych

9% 9
Ilość robót podanych w ocenianej ofercie (szt)

D = -----------------------------------------------------------------  x 9 pkt
Największa ilość robót(max 3) z podanych w ofertach (szt)

RAZEM 100% 100 ───────────────

3.  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
     L = C + G + D

gdzie:  
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie kierownika robót elektrycznych”,

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny
ofertowej  brutto  wskazanej  przez  Wykonawcę  w  ofercie  i  przeliczona  według  wzoru  opisanego  w tabeli
powyżej.

5. Ocena  punktowa  w  kryterium  „Gwarancja”  dokonana  zostanie  na  podstawie  deklaracji  określonej  w
fomularzu ofertowym po zapoznaniu się i parafowaniu projektu umowy wraz z załącznikami, w szczególności
z załącznikiem nr 3 do umowy pod nazwą Karta Gwarancyjna.

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

7. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XV. Informacje o formalnościach,  jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. 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.

2. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  przedstawienia  umowy  regulującej
współpracę  tych  Wykonawców.  Umowa  taka  winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób
współdziałania,  zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,  solidarną odpowiedzialność za
wykonanie  zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum (obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu
zamówienia,  gwarancji  i rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez
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któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  uchyla  się  od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.
1 ustawy PZP.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości  10 % ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie. 

2. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy w jednej  lub  w  kilku  następujących
formach:
     a)  pieniądzu;
     b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że  
          zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
     c) gwarancjach bankowych;
     d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
     e) 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).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy
PZP.

4. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  pieniężnej  Zamawiający  przechowa  je  na
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z  treści  zabezpieczenia  przedstawionego  w  formie  gwarancji/poręczenia  winno  wynikać,  że  bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
żądania  kwotę  zabezpieczenia,  na  pierwsze  wezwanie  Zamawiającego,  bez  odwołania,  bez  warunku,
niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego
jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do akceptacji projektu ww. Dokumentu.

7. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  w  wysokości  70%  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane.  Zabezpieczenie  w  wysokości  30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później
niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy
w sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli  Zamawiający
wymaga  od Wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego  na  takich
warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVIII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Każdemu  Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego
zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść  szkodę w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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XIX. Udział Podwykonawców w realizacji zamówienia

Jeżeli Wykonawca nie posiada doświadczenia i uprawnień do wykonania części robót,  winien wskazać części
zamówienia  w  oświadczeniu  (załącznik  nr  2  do  SIWZ),  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
Podwykonawcom  i  podać  firmy  Podwykonawców.  Brak  informacji  w  tej  sprawie  zamawiający  będzie
rozumiał,  że  Wykonawca  nie  zamierza  powierzyć  żadnej  części  zamówienia  podwykonawcom  i  będzie
wykonywał je sam. 

XX.  Wymagania  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

1. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót wynikających z
umowy między Zamawiającym a Wykonawcą,

2. Wysokość  wynagrodzenia  dla  Podwykonawcy  i  dalszych  Podwykonawców  nie  może  przekraczać
wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą,

3. Termin wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być zgodny z terminem
wynikającym z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą,

4. Zasady  i  termin  udzielania  gwarancji  w  umowie  o  podwykonawstwo  musi  być  zgodny  z  zasadami
wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Odbiór  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  musi  odbyć  się  przed
odbiorem tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 15
dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzających wykonanie zleconej roboty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7. Faktura  lub  rachunek  wystawione  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  musi  zostać
wystawiona i doręczona Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia
odbioru robót od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości co najmniej 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
za brak wystawienia i doręczenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku dla
wykonawcy  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  terminie  2  dni  od  dnia  odbioru  robót  od
podwykonawcy.

9. W przypadku umów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy umowa winna uwzględniać regulacje art. 142 ust
5 i 143a ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Umowa  musi  przewidywać  wymóg,  aby  Podwykonawca,  przez  cały  okres  od  dnia  wprowadzenia
Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby
świadczące prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na
wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej.

11. Umowa musi  przewidywać  wymóg,  aby w terminie  7 dni  od dnia  podpisania  umowy Podwykonawca
przedłożył Wykonawcy oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Oświadczenie stanowić będzie
załącznik do umowy z Podwykonawcą.

12. Umowa musi przewidywać, że każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub
Zamawiającego  Podwykonawca  zobowiązuje  się  przedłożyć  zanonimizowane,  potwierdzone  za  zgodność
kopie umów o pracę zawartych przez Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte
niniejszą  umową wraz  z  oświadczeniem Podwykonawcy,  że  osoby te  wykonują  roboty budowlane  objęte
niniejszą umową. Nieprzedłożenie przez Podwykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie
wskazanym  przez  Zamawiającego  lub  wykonawcę  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku
zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.

13. Umowa musi przewidywać, że Wykonawca lub Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli
osób wykonujących roboty budowlane na placu budowy.
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14. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o
pracę  zawartej  z  Podwykonawcą.  Zmiana  ilości  pracowników  wykonujących  roboty  budowlane  skutkuje
obowiązkiem doręczenia  przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie  3 dni  od dnia  zaistnienia  zmiany
aktualnego oświadczenia, o których mowa w ust. 11. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga zawierania
przez Strony aneksu do umowy.

15. Umowa musi przewidywać, że w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego lub
Wykonawcy,  w wyznaczonym w tym wezwaniu  terminie,  Podwykonawca  przedłoży Zamawiającemu  lub
Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

a)  zaświadczenie  właściwego oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  Podwykonawcę  składek na
ubezpieczenia  społeczne i  zdrowotne z  tytułu  zatrudnienia  na podstawie umów o pracę za  ostatni  okres
rozliczeniowy;
b)   poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

16. Umowa  musi  przewidywać  karę za  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  przez  cały  okres  od  dnia
wprowadzenia Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę
osób  świadczących  prace  związane  z  wykonywaniem  czynności  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,
polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej - w
potrójnej  wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego na  podstawie  odrębnych przepisów
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę,

17. Umowa  musi  przewidywać  karę za  nieprzedłożenie  w  terminach  Zamawiającemu  lub  Wykonawcy
dokumentów, o których mowa w ust. 11-15 - w potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu - za każdą osobę.

18. Zgłoszeniu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 100.000 zł.

XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego      
             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: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 
Ełckiej jest  Dyrektor, Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk
2. jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  w
zakresie  działania Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowej  Wsi  Ełckiej,  a  także  przysługujących  Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej  za pomocą adresu e - mail: zp@dpsnwe.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania;
4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
6.  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; 
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7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
    zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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;

9.  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. 

__________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw w innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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