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Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl, e-mail: ada.pisarska@mazovia.pl
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na

usługę opracowania redakcyjnego, opracowania layoutu, opracowania graficznego, wykonania
składu, korekty, łamania, przygotowania do druku, wydruku i dostawy oraz tłumaczenia na język
angielski katalogu promującego walory i potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego
Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej
w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1145),jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Nr paragrafu

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

§1

Nazwa oraz adres Zamawiającego

§2

Tryb udzielenia zamówienia

§3

Opis przedmiotu zamówienia

§4

Termin wykonania zamówienia

§5

Warunki udziału w postępowaniu

§6

Podstawy wykluczenia

§7
§8

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

§9

Wymagania dotyczące wadium

§ 10

Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia

§ 11

Termin związania ofertą

§ 12

Opis sposobu przygotowywania ofert

§ 13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

§ 14

Opis sposobu obliczenia ceny

§ 15
§ 16
§ 17

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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§ 18

§ 19
§ 20
§ 21
§ 22

KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP

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
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie

§ 23

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

§ 24

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą

§ 25

Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną

§ 26
§ 27

§ 28

Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób
na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją zamówienia
obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością
lub zatrudnieniem

§ 29

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a p.z.p.

§ 30

Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę

§ 31

§ 32
§ 33

Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 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 „RODO”)
Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom i nazwy podwykonawców
Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

Nr załącznika

Nazwa załącznika

1

Formularz oferty

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3

Wzór ogólnych warunków umowy

4

Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl, e-mail: ada.pisarska@mazovia.pl
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 p.z.p.
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§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania redakcyjnego, opracowania layoutu, opracowania
graficznego, wykonania składu, korekty, łamania, przygotowania do druku, wydruku i dostawy oraz
tłumaczenia na język angielski katalogu promującego walory i potencjał gospodarczy województwa
mazowieckiego, w nakładzie łącznym 6000 egzemplarzy (obejmującym wersję polskojęzyczną w
nakładzie 2500 egzemplarzy i angielskojęzyczną w nakładzie 3500 egzemplarzy).
2. Symbol CPV:
79810000-5 - Usługi drukowania
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi
79921000-6 - Usługi pakowania zbiorczego
79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79821100-6 - Usługi korektorskie
79822000-2 - Usługi składu
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79970000-4 - Usługi publikacji
22461000-9 - Katalogi
92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę
na czas trwania realizacji przedmiotu umowy w wymiarze min. ½ etatu redaktorów i grafików, którzy
będą osobiście brali udział w realizacji zamówienia m.in. współpracowali z Zamawiającym oraz
autorami tekstów na każdym etapie tworzenia katalogu.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie później niż w dniu podpisania Umowy złożył pisemne
oświadczenie potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 4 na podstawie umowy o
pracę w wymiarze min. ½ etatu. Zamawiający zastrzega sobie prawo stwierdzenia prawdziwości
informacji zawartych w ww. oświadczeniu. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu
prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu.
6. Za niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z ustępu 4 i 5 oraz w przypadku stwierdzenia
zawarcia nieprawdziwych informacji w oświadczeniu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
określonej w § 8 ust. 5 wzoru ogólnych warunków umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do
specyfikacji.
§ 4. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w § 16 ust. 3 specyfikacji.
2. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do
20 grudnia 2019 r.
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 usługę obejmującą opracowanie tekstów, projektowanie graficzne i drukowanie wydawnictwa
albumowego/katalogowego,
b) 2 usługi obejmujące zlecenia o tematyce gospodarczej
c) 1 usługę polegającą na opracowaniu graficznym i łamaniu tekstów.
2) dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą - grafik – posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w
prowadzeniu prac graficznych i obróbce zdjęć;
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b) co najmniej jedną osobą - redaktor – posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w pisaniu
tekstów promocyjnych o tematyce gospodarczej
Osoby wykazane celem spełnienia warunku udziału zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia powinny być zatrudnione na umowę o pracę na czas trwania zamówienia,
w wymiarze min. ½ etatu. Wykonawca wyznaczy spośród ww. osób, osobę koordynującą realizację
zamówienia.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający
dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o którym mowa w ust. 1.
6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1
pkt 12 -23 oraz ust. 5 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują
całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a p.z.p.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
§ 6. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz ust. 5 p.z.p.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunku udziału, o którym mowa w § 5 ust. 1
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1.
§ 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem
określonym w załączniku nr 4 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących
wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. 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,
o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza
w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje w jakiej części zamierza
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powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które
są mu znane.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 pkt. 1 specyfikacji
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 p.z.p.
Wykonawca składa:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 7 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących
wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
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 ust. 10 stosuje się.
Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
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
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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. 12, które określa 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 postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 7 pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
17. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
§ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są (pn. – pt. w godz. 8:00 - 15:00):
Krzysztof Strachota-Osiński tel.: 22 59 79 041
Ada Pisarska tel.:
22 59 79 048 faks 22 59 79 043
§ 9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
§ 10. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§ 11. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
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§ 12. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
2. Cena musi być podana w złotych polskich, całkowita cena brutto z Vat musi być podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na papierze przy użyciu techniki pisarskiej
pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem ba język polski.
6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach,
muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
8. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
10. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
11. Oświadczenie, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 1 specyfikacji (oświadczenie Wykonawcy zgodne
ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do specyfikacji) składane są w oryginale.
12. Dokumenty lub oświadczenia inne niż wymienione w ust. 11, składane na potwierdzenie spełniania
przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie 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 w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
14. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób
niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją
w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
- NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy
przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni część utajnioną bez oceny skuteczności zastrzeżenia.
15. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
16. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą (formularzem oferty) złożył 2 projekty
graficzne Katalogu w języku polskim wykonane przez Wykonawcę. Projekty powinny
obejmować m.in. opracowanie projektu okładki oraz przykładowy krótki tekst o tematyce
gospodarczej wraz z odpowiednim rozmieszczeniem zdjęć, infografik, wykresów, schematów i
innych elementów tekstowych wewnątrz publikacji (max. 4-5 stron). Powyższe dokumenty
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podlegać będą ocenie, zgodnie z kryterium określonym w § 15 ust. 1 specyfikacji, dlatego też
Zamawiający wymaga, aby zawierały wszystkie elementy, opisane w § 15 ust. 4 specyfikacji.
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty projektów graficznych Katalogu jego oferta będzie
podlegała odrzuceniu jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji.
18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
20. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu
(może być pieczęć) i zaadresowane:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „usługę opracowania redakcyjnego, opracowania layoutu,
opracowania graficznego, wykonania składu, korekty, łamania, przygotowania do druku, wydruku
i dostawy oraz tłumaczenia na język angielski katalogu promującego walory i potencjał
gospodarczy województwa mazowieckiego”.NR SPRAWY: KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP
Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie
w Kancelarii Ogólnej Urzędu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
§ 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2019 r. godzina 09:30.
3. Miejscem otwarcia ofert jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Wydział Zamówień Publicznych, pokój 215, ul. Floriańska 10, Warszawa.
4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 26 września 2019 r. godzina 13:30.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej
dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź
wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY”
albo „WYCOFANIE OFERTY”.
§ 14. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji oraz wypełniając załącznik
nr 1 do specyfikacji - formularz oferty.
2. Całkowita cena brutto z Vat za przedmiot zamówienia musi być podana z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
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3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 3.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia
7. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego pisemnie w ofercie, czy wybór jego
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
§ 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując
im odpowiednio wagi procentowe:
1)
cena – 35%
2)
projekt katalogu – 60%
3)
aspekt społeczny – 5%.
2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska największa zsumowaną liczbę punktów
w powyższych kryteriach.
3. W kryterium cena Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów
w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 35 punktów,
natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C = (Cmin/Cx) x 35
gdzie:
C
= liczba punktów za kryterium „cena”,
Cmin
= najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx
= cena oferty badanej.
4. Punkty w kryterium projekt katalogu zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 60 punktów na
podstawie dołączonych do oferty 2 projektów graficznych Katalogu zgodnie z wymaganiami
określonymi w paragrafie 12 ust. 17 specyfikacji.
Najwyżej oceniany będzie projekt skrupulatny i czytelny. Ocena próbki tekstu zostanie dokonana ze
szczególnym uwzględnieniem: poprawności i formy zredagowanego tekstu, proporcji powierzchni
zamieszczonych tekstów, zdjęć na stronie, wyglądu zaproponowanej czcionki, adekwatności treści i
infografik. Ocenie podlegać będą następujące elementy dołączonych projektów graficznych Katalogu:
1) ocena próbki tekstu od 0 do 25 pkt.
a) poprawność merytoryczna tekstu, w tym trafność przekazanych informacji, przekazanie
tematu w sposób rzeczowy i jasny ale jednocześnie treściwy i zwięzły z punktu widzenia
odbiorcy (0 – 10 pkt);
b) atrakcyjność przekazywania informacji w tekście – innowacyjność podejścia do tematu,
zrozumiałość i logika, sposób prezentacji informacji (0 – 5 pkt);
__________________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP

c) poprawność językowa tekstu pod względem gramatycznym, ortograficznym, leksykalnym,
kompozycyjno-stylistycznym, interpunkcyjnym, frazeologicznym (zgodnie z normami
słownikowymi) (0 – 5 pkt);
d) poprawność redakcyjna tekstu, poprawność oraz spójność formalnej i technicznej budowy
tekstu oraz nadanie mu ostatecznej j formy, dostosowana do norm wydawniczych (0 – 5
pkt);
2) koncepcja graficzna oraz walory wizualne projektu, w tym okładki – rozkład zdjęć/map/rysunków,
rozmieszczenie tekstu (przejrzysta, zrozumiała, logicznie zaplanowana, tworzy spójną całość) –
od 0 do 20 pkt.
a) spójne i logiczne połączenie elementów (zarówno tekst jak i zdjęcia/mapy/wykresy etc.)
oraz ich odpowiednie rozmieszczenie i proporcje w tym prawidłowe zestawienie tekstu i
grafik na łączeniu stron wydruku w tym wyjustowanie tekstu, zastosowanie interlinii,
akapitów, marginesów wzdłuż każdego boku strony, marginesy dolne i górne etc. (0 – 10
pkt);
b) pomysłowość (inwencja) projektu, nowoczesny design, oryginalność projektu, w tym okładki
(0 – 10 pkt);
3) środki graficzne podnoszące czytelność i atrakcyjność przekazu – od 0 do 15 pkt.
a) dopasowanie kolorystyczne poszczególnych elementów jak najbliższe technice druku,
nasycone, nieprzerysowane (0 - 5 pkt);
b) wyraźność wydruku w tym wyraźne kontury, bez rozmazań tuszu, wysoka rozdzielczość,
czytelność map, wykresów i tabel etc. (0 – 5 pkt)
c) przejrzystość – dobór form graficznych w tym krój czcionki, sposób potraktowania
przestrzeni etc. (0 -5 pkt).
Ostateczną liczbę punktów w kryterium projekt katalogu stanowić będzie suma punktów uzyskanych w
poszczególnych podkryteriach przez daną ofertę.
8. Punkty za kryterium aspekt społeczny zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 5 punktów
na podstawie zadeklarowanej w Formularzu oferty liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p.,
zatrudnionych u Wykonawcy lub podwykonawcy przy realizacji przedmiotowego zamówienia (tj.
bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego, osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych osób niż wyżej
wymienione, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) w następujący sposób:
a) 0 pkt za zatrudnienie na okres realizacji zamówienia 0 osób, o których mowa w art. 29 ust. 4
p.z.p.,
b) 2 pkt za zatrudnienie na okres realizacji zamówienia do 2 osób, o których mowa w art. 29 ust. 4
p.z.p.
c) 5 pkt za zatrudnienie na okres realizacji zamówienia do 5 osób, o których mowa w art. 29 ust. 4
p.z.p.
9. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Przez pojęcia „oferta badana” oraz „złożonych ofert” Zamawiający rozumie oferty nie podlegające
odrzuceniu.
§ 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
__________________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty
lub
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt.1) i 4) na stronie internetowej.
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1,
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania
w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
§ 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 18. 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 ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 3.
§ 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI
p.z.p.
§ 20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 p.z.p.,
jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.
§ 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga
lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
1. Adres e-mail: ada.pisarska@mazovia.pl.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.mazovia.pl.
§ 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
§ 25. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91a ust. 1 p.z.p.
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§ 26. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania
oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
§ 27. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób
na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
Zamawiający określił wymagania dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
w paragrafie 3 ust. 4 – 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze ogólnych warunków
umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.
§ 28. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją zamówienia
obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem.
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,
obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem. Zgodnie z paragrafem 15 ust. 8 specyfikacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w
Formularzu oferty zadeklarował liczbę osób o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p., zatrudnionych przy
realizacji przedmiotowego zamówienia. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia
powyższej deklaracji oraz sankcje z tytułu jej niewypełnienia określone zostały we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.
§ 29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a p.z.p.
Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
§ 30. Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
§ 31 Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 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)
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), zwanej dalej „RODO”,
Zamawiający informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
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 p.z.p;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy p.z.p, 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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy p.z.p;
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w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pani/Pana
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z
zastrzeżeniem ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z
zastrzeżeniem, że wystąpienie z roszczeniem na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 32. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom i nazwy podwykonawców
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularz oferty i oświadczenie,
stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 4 do specyfikacji) części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. Wykonawca będzie odpowiadał za działania podwykonawcy jak za własne.
3. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie
zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe firm podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych,
zaangażowanych w wykonanie części przedmiotu Umowy.
§ 33. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom
Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
7)

Warszawa, 18 września 2019
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