Warszawa, dnia 9 stycznia 2019 r.
Zaproszenie
do składania ofert na wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła
Wszystkich Świętych w Warszawie oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w
obrębie Kościoła Górnego

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie
Plac Grzybowski 3/5
00-115 Warszawa
REGON:
NIP:

040058238
5252384511

Zamawiający jest kościelną osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025 z późn. zm.), mającego
na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwany dalej PZP.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2.
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

III.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Parafia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w
Warszawie, Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa), w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 lutego 2019 r. do godz. 10:00, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu
oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność.
2. Koperta powinna być oznaczona:
„Oferta na wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła Wszystkich
Świętych w Warszawie oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w obrębie
Kościoła Górnego.”
Nie otwierać przed dniem: 11 lutego 2019 r. do godz. 10:00

„ Nazwa i adres oferenta”.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod CPV:
92522100-7 - usługi ochrony obiektów historycznych,
92522200-8 - usługi ochrony budynków historycznych,
45212361-4 – roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych,
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne,
45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia
kościoła oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w Kościele Wszystkich
Świętych w Warszawie obrębie Górnego Kościoła.
2. Szczegółowy zakres prac wskazanych powyżej opisany został w dokumentacji projektowej, tj.:
a) przedmiar prac konserwatorskich - stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia,
b) program prac konserwatorskich - stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia,
c) archiwalne fotografie – stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
d) ekspertyza konstrukcyjna – stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia,
e) inwentaryzacja kościoła – stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia,
f) projekt ołtarza – stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia,
g) projekt architektury wnętrz – stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia,
3. Oprócz prac konserwatorskich Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszego
zamówienia do wykonania prac przy instalacji elektrycznej w Kościele Wszystkich Świętych w
Warszawie obrębie Górnego Kościoła.
4. Szczegółowy opis niniejszych prac, wskazanych w ust. 3, opisany został w dokumentacji
projektowej, tj.
a) projekt instalacji elektrycznych wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 8 do
niniejszego zaproszenia,
b) przedmiar prac elektrycznych, stanowiącym Załącznik nr 9 do niniejszego
zaproszenia,
5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest działać w oparciu o
uzyskane dotychczas dokumenty, tj.
a) decyzja nr 80 R/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. wydana przez Stołecznego Konserwatora
Zabytków – Załącznik nr 10 do niniejszego zaproszenia
b) suplement do decyzji nr 80R/16 – postanowienie z dnia 23 grudnia 2016 r. – Załącznik
nr 11 do niniejszego zaproszenia,
c) decyzja nr 115/Ś/2017 z dnia 3 marca 2017 r. – pozwolenie na budowę (wykonanie
instalacji elektrycznych) – Załącznik nr 12 do niniejszego zaproszenia
d) pismo z dnia 2 stycznia 2017 r. – Załącznik nr 13 do niniejszego zaproszenia
6. Całość dokumentacji wskazana w załącznikach od 1 do 13 dostępna jest do pobrania pod
linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1Xx7jwpGEV6H0JZ9aTAWta9GcX6dsTIy7

7. Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego oraz nadzoru
konserwatorskiego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania prac objętych przedmiotem zamówienia na
czas prowadzenia prac przy posadzkach, wykonywanych w ramach odrębnego postępowania.
W tym celu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, po zawarciu umowy okres, na który prace
zostaną wstrzymane. Zamawiający wskazuje, że na potrzeby przygotowania oferty
Wykonawca winien założyć okres wstrzymania 2 miesięcy. W przypadku, gdyby prace musiały
być wstrzymywane na okres dłuższy niż ww., Strony dokonają zmiany umowy w zakresie
terminu zakończenia wykonywania umowy, poprzez jego wydłużenie o okres przekraczający
ww.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 36 miesięcy
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wejścia na teren kościoła, w którym prowadzone mają być
prace konserwatorskie i remontowo-budowlane, będące przedmiotem zamówienia, celem
przeprowadzenia wizji lokalnej, Zamawiający przewiduje następujące terminy wizji lokalnej:
17 stycznia 2019 r. godz. 10:00. Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie osób biorących udział w
wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wizji lokalnej. Zamawiający
dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu lub godziny wizji lokalnej w razie dużego
zainteresowania wizją lokalną.
11. Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Zamawiający wymaga aby
były one prowadzone w ustalonych przez Strony godzinach, z wyłączeniem nabożeństw i
modlitw. W tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy terminarz stałych nabożeństw oraz
modlitw. Strony obowiązywać będą stosowne postanowienia umowne.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
13. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został wykonany nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie t.j. Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
 2 prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich i budowlanych obiektu
wpisanego do rejestru zabytków, o wartości prac nie mniejszej niż 5 000 000 PLN
brutto, w tym co najmniej jedną pracę budowlaną także w zakresie wykonania
instalacji elektrycznej,
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit a. prowadzona będzie w oparciu o
wykaz wykonanych prac, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie prac, według kryterium spełnia/nie spełnia.

b. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej:
i. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
2) 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy budowie lub
remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności
3) spełniającą warunki określone zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem
krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego;
2) 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy budowie lub
remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności;
iii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, która:
1) spełnia warunki określone w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,
2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub na podstawie równoważnego aktu
prawnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w
zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków,
3) posiada doświadczenie w co najmniej dwukrotnym kierowaniu pracami
konserwatorskimi nad elementami wystroju sakralnego,
iv. co najmniej 2 osobami mającymi pełnić funkcję konserwatora dzieł sztuki, które:
1) ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub na podstawie równoważnego aktu
prawnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej w
zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, w tym
co najmniej jedna osoba zdobyła ww. wykształcenie w specjalności
obejmującej konserwację rzeźby,
2) posiadające każda doświadczenie w co najmniej dwukrotnym prowadzeniu
prac konserwatorskich nad elementami wystroju sakralnego.

Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit b. prowadzona będzie w oparciu o
wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, zawierający informacje o
posiadanym wykształceniu i doświadczeniu poszczególnych osób, według kryterium
spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanej w pkt. iii. z funkcjami
wskazanymi w punkcie iv.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, w tym posiadać będą aktualną na dzień zawarcia umowy polisę od
odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlanych w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 PLN,
Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit c, prowadzona będzie w oparciu
o dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej i ryzyk budowlanych w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu
dowód opłacenia polisy.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.
2.

3.
4.

5.

Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu
oferty stanowiącym Załącznik nr 14 do niniejszego zaproszenia.
Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem oferty
wraz z wykazem prac i wykazem osób, oraz pełnomocnictwa, które winny być złożone w
oryginale.
Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do
reprezentowania Wykonawcy, np. wyciąg z KRS dla podmiotów zbiorowych,
pełnomocnictwo itp.
b) wykaz prac, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, określonych w Rozdziale V ust. 1 lit. a wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 15 do zaproszenia;

c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 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 celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale v ust. 1 lit b niniejszego
zaproszenia. Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 16 do zaproszenia;
UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza
wykazu osób będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub
wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania
należytej staranności przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów;
d) polisę od odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlanych w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co
najmniej 1 000 000 PLN, w celu spełnienia warunków udziału określonych w
Rozdziale VI ust. 1 lit. c.
7. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty,
uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego
skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą
prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania
lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych
braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu
objętego wezwaniem Zamawiającego).
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub
uzupełnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.
2.
3.

Cena oferty brutto – 60 %
Kryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich –
20 %,
Kryterium doświadczenia osób mających pełnić funkcję konserwatorów dzieł sztuki – 20 %

Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego
wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 60 pkt
gdzie:
P – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

Kryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich.
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osoby mającej
pełnić funkcje kierownika prac konserwatorskich, ponad wskazane w celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI ust. 1 lit. b pkt iii. ppkt. 3)
niniejszego zaproszenia, tj. ponad dwukrotne pełnienie funkcji kierownika prac konserwatorskich
nad elementami wystroju sakralnego.
UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu osób,
będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści
oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy
wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie tj. krotność pełnienia przez
osobę daną osobę funkcji kierownika prac konserwatorskich nad elementami wystroju
sakralnego.
Pod pojęciem krotności należy rozumieć określenie przez Wykonawcę ilokrotnie (przy realizacji ilu
przedsięwzięć) dana osoba pełniła ww. funkcję.
Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób doświadczenie, polegające na
wykonaniu ww. prac przez poszczególne osoby, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego
wykonanie ww. usług, okresu pełnienia funkcji, nazwy inwestycji, zakresu przedmiotowego
inwestycji.
Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
Pd = (Db/Dn x 100 x W)
gdzie:
Pd – ilość punktów przyznanych danej osobie za doświadczenie
Db – krotność pełnienia danej funkcji przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność pełnienia danej funkcji spośród badanych osób w danej kategorii
(najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga 20%
Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o wykaz osób, składany wraz z ofertą. Ze
względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo
punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję
kierowania prac konserwatorskich”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał
Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym
Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie
braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.
Kryterium doświadczenia osób mających pełnić funkcję konserwatorów dzieł sztuki

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadanie
doświadczenia przez osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji konserwatorów dzieł
sztuki, w prowadzeniu prac konserwatorskich nad elementami wystroju sakralnego.
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osób mających
pełnić funkcje konserwatorów dzieł sztuki, ponad wskazane w celu wykazania spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI ust. 1 lit. b pkt iv. ppkt. 2) niniejszego
zaproszenia, tj. ponad dwukrotne prowadzenie prac konserwatorskich nad elementami wystroju
sakralnego.
UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu osób,
będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści
oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy
wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów.
Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w odniesieniu do dwóch osób wskazanych przez
Wykonawcę jako konserwatorzy, w oparciu o dokument wskazany w Rozdziale VII ust. 5 lit. c., tj.
wykaz osób, składany wraz z ofertą.
W wykazie osób Wykonawcy są zobowiązani ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego
wykonanie ww. usług, okresu pełnienia funkcji, nazwy inwestycji, zakresu przedmiotowego
inwestycji.
Zamawiający, osobno dla każdej z dwóch osób wskazanych przez Wykonawcę do oceny
w niniejszym kryterium, przyzna punkty według następującego wzoru:
Pd = (Db/Dn x W)
gdzie:
Pd – ilość punktów przyznanych danej osobie za doświadczenie
Db – doświadczenie posiadane przez badaną osobę
Dn – najdłuższe posiadane doświadczenie spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej
osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga dla jednej osoby 10 %

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 pkt, po 10 na każdą
z osób.
Ze względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób w ramach kryterium oceny
ofert „Doświadczenie osób mających pełnić funkcję konserwatorów dzieł sztuki”, służących do
oceny ofert, Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert doświadczenia wskazanego
przez Wykonawcę w drodze uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym
samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu –
wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego
usunięcia.

IX.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: projekt@wszyscyswieci.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej
przedłożenia.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. 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” informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Parafia Kościoła
pw. Wszystkich Świętych w Warszawie, Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa,
b) Zamawiający – Parafia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie, Plac Grzybowski
3/5, 00-115 Warszawa,
c) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;,
d) podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 –
705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025),
e) dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
f) dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a
następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli
oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) osobie, której dane dotyczą przysługuje:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
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ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
iii. 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,
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro
Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
i) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 13 i 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 w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku
z udziałem w postepowaniu przetargowym. Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć
oświadczenie o wypełnieniu ww. obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem
oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 17.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

przedmiar prac konserwatorskich,
program prac konserwatorskich,
archiwalne fotografie,
ekspertyza konstrukcyjna,
inwentaryzacja kościoła,
projekt ołtarza,
projekt architektury wnętrz,
projekt instalacji elektrycznych wraz z załącznikami,
przedmiar prac elektrycznych,
decyzja nr 80 R/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. wydana przez Stołecznego Konserwatora
Zabytków,
suplement do decyzji nr 80R/16 – postanowienie z dnia 23 grudnia 2016 r.,
decyzja nr 115/Ś/2017 z dnia 3 marca 2017 r. – pozwolenie na budowę (wykonanie instalacji
elektrycznych),
pismo z dnia 2 stycznia 2017 r.,
wzór formularza oferty,
wzór wykazu prac,
wzór wykazu osób,
wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,
wzór umowy,

