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I. ZAMAWIAJĄCY:
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
Telefon tel.: +48 22 628 67 10, faks: +48 22 628 32 36
NIP: 525-000-58-34; REGON: 000001554
adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego
postępowania: www.arch.pw.edu.pl
Adres do korespondencji: Politechnika Warszawska Wydział Architektury,
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, tel.: +48 22 628 28 87, fax.: +48 22 628 32 36.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” i nie podlega przepisom Pzp. Niniejsze zapytanie
jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://www.arch.pw.edu.pl/
oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl .
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez testerów będących osobami z
niepełnosprawnością wizji lokalnej wskazanych budynków Politechniki Warszawskiej oraz ich
najbliższego otoczenia, w tym kampusu centralnego oraz konsultacja opisów dostępności
architektonicznej tych budynków.
Kody CPV:
71241000-9 — Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71620000-0 — Usługi analizy
Wizja lokalna będzie odbywać się przy współudziale administratorów budynków Politechniki
Warszawskiej.
Zamówienie będzie obejmowało następujące etapy:
1. Udział w szkoleniu on-line lub spotkaniu online, podczas którego testerzy zostaną zapoznani z:
a) metodologią uproszczonego audytu budynku i jego najbliższego otoczenia,
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b) szablonem opisu dostępności architektonicznej (przykładem opisu dostępności dla budynku
Wydziału Architektury, na podstawie którego będzie można opisać w sposób prosty i
przystępny dostępność architektoniczną innych budynków).
2. Przeprowadzenie przez testerów będących osobami z niepełnosprawnością wizji lokalnej
wskazanych budynków Politechniki Warszawskiej przy współudziale administratorów budynków.
Osoby z niepełnosprawnością występujące w roli testerów będą miały za zadanie przekazać wiedzę
na temat dostępnych i widocznych barier oraz udogodnień architektonicznych ważnych z
perspektywy użytkowników (studentów, pracowników, odwiedzających). Celem wizji lokalnej
będzie wykonanie uproszczonego audytu zgodnie z przyjętą metodologią (w formie listy kontrolnej)
oraz zrozumienie jakie obszary są istotne z punktu widzenia użytkownika i decydują o dostępności
danej siedziby.
3. Konsultację wykonanych przez Administratorów opisów dostępności architektonicznej dla
budynku na podstawie jednolitego szablonu opisu dostępności.
DOKUMENTY REFERENCYJNE
Wizję lokalną należy wykonać w oparciu o:
⎯ metodologię uproszczonego audytu budynku i jego najbliższego otoczenia – dokument w
formie listy kontrolnej, służący do przeprowadzenia podczas wizji lokalnej uproszczonej
analizy ścieżki dostępu, przekazany przez Zamawiającego,
⎯ definicję dostępności, wg. której wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością
użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji/osoby ze szczególnymi
potrzebami do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na równi ze
wszystkimi, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego”,
⎯ Ustawę Prawo Budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze ws. Warunków technicznych
ZAKRES OPRACOWANIA
Dla poszczególnych audytowanych obiektów należy przeprowadzić wizję lokalną obejmującą
następujące zagadnienia:
⎯ opis sposobu dojazdu (pieszo, pociągiem, autobusem, tramwajem, samochodem, taksówką,
rowerem, itp.)
⎯ wejście do budynku i obszar kontroli,
⎯ komunikację wewnętrzną (korytarze, schody, windy),
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⎯ dostosowanie (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),
⎯ informacje o prawie wstępu z psem asystującym,
⎯ informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
⎯ inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku
migowym),
⎯ pomieszczenia sanitarne,
⎯ inne pomieszczenia (sale konferencyjne, recepcja inne kluczowe miejsca dla budynku z
punktu widzenia osoby odwiedzającej)
⎯ ewakuację z budynku.
OBSZAR OPRACOWANIA: LISTA BUDYNKÓW PODLEGAJĄCYCH AUDYTOWI
Budynki

Powierzchnia
zabudowy
[m2]

Powierzchnia
użytkowa [m2]

1

Gmach Główny

Plac Politechniki 1

6 800

16 878

2

Gmach Architektury

Koszykowa 55

3 041

6 266

3

Gmach Chemii

Noakowskiego 3

4 155

12 752

4

Gmach Fizyki

Koszykowa 75

2 363

4 085

5

Wydział Inżynierii
Chemicznej i Procesowej

Waryńskiego 1

5 815

11 233

6

Wydział Inżynierii Lądowej

Aleja Armii Ludowej 16

2 188

16 626

7

Wydział MiNI

Koszykowa 75

1 711

9 762

8

Wydział MEL

Nowowiejska
21/25 (ITC)

9

Wydział MEL

Nowowiejska
24 (Gmach Nowy
Lotniczy)

2 553

11 212

10

Gmach Nowej Kreślarni

Koszykowa 75

1 529

5 144
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11

Gmach Technologii
Chemicznej

Koszykowa 75

3 378

7 901

12

Gmach Elektrotechniki
(Wydział Elektryczny)

Koszykowa 75

2 915

9 984

13

Gmach Mechaniki (Wydział
Elektryczny)

Koszykowa 75

703

1 848

14

Wydział EiTI

Nowowiejska 15/19

5 331

11 233

15

DS Akademik

Akademicka 5

3 645

22 570

16

DS. Riviera

Waryńskiego 12

2 486

14 375

17

DS. Mikrus

Waryńskiego 10

722

5 845

18

DS. Żaczek

Wołoska 141A

1 541

11 535

19

Wydział Instalacji
Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska

Nowowiejska 20

2 187

11 991

20

Wydział Inżynierii
Materiałowej

Wołoska 141

1 415

3 654

21

Wydział Inżynierii
Materiałowej

Janka Bytnara
„Rudego” 25

560

1 662

22

Gmach Nowy
Technologiczny

Narbutta 85 (Wydział
Inżynierii Produkcji /
Wydział Zarządzania)

3 291

9 787

23

Gmach
Stary Technologiczny

Narbutta 86 (Wydział
Inżynierii Produkcji)

2 235

4 469

24

Gmach Samochodów i
Ciągników

Narbutta 84 (Wydział
SiMR)

3 360

9 171

25

Wydział Mechatroniki

Boboli 8

3 475

10 863

26

Centrum Zarządzania
Innowacjami i Transferem
Technologii

Rektorska 4

1 786

8 172

27

Budynek Szkoły Biznesu

Koszykowa 79

938

2 085
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Tereny (zgodnie z mapką załączoną poniżej)

28

Teren skweru pomiędzy Gmachem Głównym, Chemicznym, Mechaniki
i Fizyki

6 400

29

Teren przed Gmachem Głównym między ul. Nowowiejską,
Noakowskiego
i Pl. Politechniki

3 331

30

Dziedziniec Wydziału Architektury

1 550

Audyty mają być przeprowadzone w oparciu o wizję lokalną podanej wyżej lokalizacji z
uwzględnieniem jej otoczenia oraz powinny uwzględniać dostępną dokumentację w postaci
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inwentaryzacji budynków lub innej dokumentacji architektonicznej dostarczonej przez Zamawiającego
oraz zebrane przez Wykonawcę inne informacje niezbędne do realizacji Zamówienia.
Wizja lokalna obiektu oraz otoczenia zewnętrznego powinna być wykonana przy udziale osoby testera
z niepełnosprawnością, to jest minimum 1 osoby poruszającą się na wózku oraz 1 osobę niewidomą lub
słabo widzącą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wizji lokalnej. Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o terminie wizji z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
Podczas wizji budynków, testerzy udostępnią 1 wózek oraz okulary stymulujące wady wzroku, białą
laskę i opaskę na oczy (1 szt) w celu doświadczenia ścieżki dostępu przez osoby towarzyszące tj.
administratorów budynku.
Przedmiot zamówienia obejmuje 600 roboczogodzin pracy testerów.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DO ZADANIA NR 3:
Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i
Informacji o Dostępności budynków i terenów PW
Informacja o obiektach i terenach zostanie opracowana w dwóch formach:
I.

II.

Zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie systemu przestrzennej identyfikacji wizualnej
Politechniki Warszawskiej (znaki, drogowskazy, tablice informacyjne z zaprojektowaną
grafiką), który ułatwi dostęp do obiektów Uczelni, co zwiększy poczucie komfortu i
bezpieczeństwa różnych jej użytkowników, a w szczególności będzie pomocny dla OzN.
Budynki Politechniki Warszawskiej są zlokalizowane w różnych częściach miasta,
niektóre przy ulicach publicznych, inne na wydzielonych terenach Uczelni, ich układ
przestrzenny jest często złożony, a obecnie brak jest spójnego systemu informacji
przestrzennej. Zaprojektowany system będzie dopasowany do wzorców Księgi
Identyfikacji Wizualnej PW, przejrzysty, bezpośredni i zrozumiały, zauważalny i łatwy
do zapamiętania, czytelny dla osób słabowidzących. Opracowany będzie projekt
systemu i poszczególnych jego elementów, wraz z ich typologią w konsultacjach z Sekcją
ds. Osób Niepełnosprawnych, Działem Promocji PW, z organizacjami pozarządowymi
lub podmiotami ze środowiska osób z niepełnosprawnościami, z biurem konserwatora
zabytków. System będzie pilotażowo wdrożony na terenie (3 ha) głównego Kampusu
Centralnego PW, w gmachu Wydziału Fizyki i Wydziału Architektury na Kampusie
Centralnym.
Opracowanie informacji o dostępności budynków PW w postaci uproszczonych opisów
ze zdjęciami, przeznaczonych zamieszczenia na stronie internetowej i do wydruku w
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formie broszur. Informacje przeznaczone dla studentów, pracowników, szczególnie
przydatne dla OzN, określające najważniejsze aspekty dostępności budynku, t.j.: dojście
od najbliższego przystanku, bramy, możliwość zaparkowania na miejscu dla OzN,
dojście do budynku, wejście do budynku oraz hol wejściowy, lokalizacja szatni, recepcji
oraz dziekanatu, itp. Informacja o udogodnieniach dla OzN w budynku typu: winda,
wyposażenie, pomieszczenia sanitarne, lokalizacja oraz wskazówki jak odnaleźć
najważniejsze miejsca w budynku typu sale audytoryjne. W pierwszym etapie zostanie
opracowana uproszczona i jednolita metoda oceny budynków oraz otoczenia
zewnętrznego (teren 10 ha) tzw. check lista, służąca do przeprowadzenia audytów
budynków. Zostanie również opracowany szablon opisu dostępności pod względem
wymagań graficznych, co do ustawień i ilości zdjęć, wymagań tekstowych, listy
najważniejszych informacji do umieszczenia. Projekt szablonu opisu dostępności będzie
konsultowany z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z Design for All Foundation.
Przeprowadzone będą uproszczone audyty dostępności wszystkich 37 budynków w tym
wydziałów Uczelni przeznaczonych dla studentów i pracowników. Budynki techniczne,
magazynowe będą wykluczone z audytów. Wyniki audytu zostaną zebrane do formatu
opisów dostępności uzupełnionych zdjęciami oraz podstawowymi informacjami na
temat dostępnych usług i zostaną umieszczone na stronach Wydziałów oraz stronie
głównej Uczelni.
IV.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w maksymalnym terminie 60
dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Budynki Politechniki Warszawskiej oraz ich najbliższego
otoczenia, w tym kampusu centralnego Uczelni zgodnie z LISTĄ BUDYNKÓW
PODLEGAJĄCYCH AUDYTOWI wskazaną w rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w uzgodnionym
przez strony terminie. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy obejmują płatności za świadczone usługi dokonywane będą na
podstawie poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur lub rachunków po
dostarczeniu poprawnych dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu
zamówienia.
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V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (licząc
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej 5
(słownie: pięć) audytów/ocen dostępności architektonicznej i/lub informacyjnokomunikacyjnej zrealizowanych na rzecz innych podmiotów.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia –
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje testerem z
niepełnosprawnością: minimum 1 osobą poruszającą się na wózku i minimum 1
osobą niewidomą lub słabo widzącą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie Oferenta, że wizyty terenowe obiektów, otoczenia zewnętrznego odbędą się przy
udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością: minimum 1 osoby poruszającej się na wózku
i minimum 1 osoby niewidomej lub słabo widzącej,
oświadczenie Oferenta, że posiada warunki formalno-prawne, techniczne, osobowe i
organizacyjne oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Weryfikacja
doświadczenia odbędzie się na podstawie oświadczenia oraz okazania na żądanie
Zamawiającego oryginałów rekomendacji lub innych dokumentów potwierdzających informacje
o doświadczeniu,
listę wykonanych audytów/ocen architektonicznych i/lub informacyjno-komunikacyjnych
przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
dokumenty/referencje potwierdzające przeprowadzenie minimum 5 audytów/ocen
architektonicznych i/lub informacyjno-komunikacyjnych dla budynków użyteczności
publicznej,
wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem ich
doświadczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności

a)

b)

c)

d)

e)
f)
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Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie wykazu usług zrealizowanych,
potwierdzonych dokumentem, że usługa została wykonana należycie, np. referencjami,
poświadczeniem, protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem.
VII.

WYKLUCZENIE OFERTY
1.Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia wg Załącznika nr 3 do ZO.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury,
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3) od dnia 2 maja 2022 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza
się wykonawcę oraz uczestnika konkursu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.
U. poz. 835), tj.:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu
Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
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decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3;
4) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wg Załącznika nr
4 do ZO.
VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Ceną ofertową przedmiotu zamówienia jest cena określona w Formularzu ofertowym
(wzór – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
wynikające wprost z zapisów zapytania ofertowego i jego załączników, jak również w
nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca powinien w
cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, koszty transportu, a
także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.
INFORMACJA O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT

IX.

1)
2)

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
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Kryterium

Cena (C)
Doświadczenie
Wykonawcy (DW)
Klauzula
społeczna (KS)
Termin realizacji
zamówienia (T)

Znaczenie
procentowe
kryterium
60 %

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium
60 punktów

20 %

20 punktów

10%

10 punktów

10%

10 punktów

Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania, gdzie:
𝐶𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑖 (𝐶) =
⋅ 𝑀𝑎𝑥 (𝐶)
𝐶𝑖
𝑃𝑖 (𝐶) − ilość punktów jakie otrzyma oferta "i” za kryterium "Cena”
𝐶𝑚𝑖𝑛 - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
𝐶𝑖 - cena oferty „i”
𝑀𝑎𝑥 (𝐶) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” (DW), rozumiane jako liczba
audytów/ocen dostępności architektonicznej
i/lub informacyjno-komunikacyjnej
zrealizowanych na rzecz innych podmiotów w latach 2017-2022.
Punktacja:
• powyżej 5 przeprowadzonych audytów — 20 pkt
• 0 - 5 przeprowadzonych audytów — 0 pkt
5) Zasady oceny kryterium „Klauzula społeczna” (KS) — włączenie do realizacji zamówienia
osób z niepełnosprawnościami.
Punktacja:
• co najmniej 4 osoby włączone w wykonanie zamówienia, a każda z nich posiada inny
rodzaj niepełnosprawności w tym: 1 osobą poruszającą się na wózku oraz 1 osobą
niewidomą lub słabo widzącą — 15 pkt
3)
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•

co najmniej 3 osoby włączone w wykonanie zamówienia, a każda z nich posiada inny
rodzaj niepełnosprawności w tym: 1 osobą poruszającą się na wózku oraz 1 osobą
niewidomą lub słabo widzącą — 10 pkt
• 2 osoby włączone w wykonanie zamówienia, a każda z nich posiada inny rodzaj
niepełnosprawności w tym: 1 osobą poruszającą się na wózku oraz 1 osobą niewidomą lub
słabo widzącą — 0 pkt
6) Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T),
Punktacja:
– 10 pkt – za realizację zamówienia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
– 0 pkt za realizację zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
7) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
1) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą
liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu
punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

X.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie
później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeśli wniosek o wyjaśnienie Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa ust. 1 powyżej lub będzie dotyczyć udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie Bazy
Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

XI.

1. Ofertę należy złożyć w formie podpisanego skanu dnia 06.07.2022 r. do godziny 15:00
przez Bazę Konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl lub na
adres: zp.arch@pw.edu.pl
W tytule wiadomości Zamawiający zaleca podanie tytułu: „Przeprowadzenie przez
testerów będących osobami z niepełnosprawnością wizji lokalnej wskazanych
budynków Politechniki Warszawskiej oraz ich najbliższego otoczenia, w tym kampusu
centralnego oraz konsultacja opisów dostępności architektonicznej tych budynków.
Nr postępowania: WAPW/13/ZO/BUPZP/2022.”
2. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia) muszą być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy – wymagane jest załączenie
pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub – w przypadku oferty
składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – w formie skanu oryginału
pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferty otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail lub na adres podany w pkt 1).
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila lub pisma z informacja o wycofaniu
oferty;
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być
złożone, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta,
odpowiednio oznakowanych w tytule: „ZMIANA”.

XII.

TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający jest upoważniony do wezwania do
uzupełniania ofert, jeżeli nie naruszy to konkurencyjności oraz do poprawiania
oczywistych omyłek.
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2. Sprawdzanie wiarygodności ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
3. Ogłoszenie wyników postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie Bazy
Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
XIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA
POSTĘPOWANIA

OFERTY

ORAZ

UNIEWAŻNIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, określonymi w Zapytaniu
ofertowym,
b) Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu,
c) informacje (i oświadczenie) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą
nieprawdziwe,
d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia bez uzasadnienia niniejszego
zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZAMAWIAJĄCEGO – W
CELU ZWIĄZANYM Z POWYŻSZYM POSTĘPOWANIEM
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac
Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
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2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem
mailowym: iod@pw.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z powyższym postępowaniem;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74. 1. ustawy z dnia z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. Art. 78. 1. Ust. 4 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;
5) 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;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
3) 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
**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
3. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.
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*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 innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XV.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OFERTA
na realizację zadania pn.
Przeprowadzenie przez testerów wizji lokalnej wskazanych budynków Politechniki
Warszawskiej oraz ich najbliższego otoczenia, w tym kampusu centralnego oraz
konsultacja opisów dostępności architektonicznej tych budynków.
Ja niżej podpisany …………………………………………… będąc uprawnionym do reprezentowania:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(adres Wykonawcy)

tel. ………………………………………………………………………………………………..……….
NIP…………………………………………………………………………………………………….…
REGON…………………………..………………………………………………………………….…...
Konto nr
…………………………………………………………………..………………………………………
W banku
……………………………………………………………………………………………………………

18

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55
Zadanie nr 3 pn. „Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i Informacji o Dostępności budynków i terenów
PW” projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer i nazwa Działania: 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych. Umowa nr POWR.03.05.00-00-A022/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju.

Składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena netto
Stawka podatku VAT ….... %
Kwota podatku VAT
Cena brutto
Słownie brutto
Zamówienie zrealizuję w terminie
(wskazać ilość dni przeznaczonych na
realizację zamówienia od dnia
podpisania umowy)
2. Oświadczam, iż przyjmuję bez zastrzeżeń wyznaczone przez Zamawiającego:
- termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie przeprowadzenia przez testerów wizji lokalnej
wskazanych budynków Politechniki Warszawskiej oraz ich najbliższego otoczenia, w tym
kampusu centralnego oraz konsultacja opisów dostępności architektonicznej tych budynków:
………………………………………………………………. dni od dnia podpisania umowy.
- warunki płatności: należność wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni po
otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, z rachunku bankowego
Politechniki Warszawskiej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający
oświadcza, że będzie dokonywał płatności należności wynikającej z faktury przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
3. Oświadczam, że:
- dane zawarte w niniejszej ofercie są aktualne na dzień sporządzenia oferty i zgodne ze
stanem faktycznym, a załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z ich oryginałami,
- zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
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- ofertą naszą będziemy związani do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego
zamówienia, nie dłużej jednak, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- w przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu określonym
przez Zamawiającego,
- dysponuję(emy) adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia,
- posiadamy/dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część oferty następujące
dokumenty:
a) oświadczenie Oferenta, że wizyty terenowe obiektów, otoczenia zewnętrznego odbędą
się przy udziale i wsparciu testera z niepełnosprawnością: minimum 1 osoby
poruszającej się na wózku i minimum 1 osoby niewidomej lub słabo widzącej.
b) oświadczenie Oferenta, że posiada warunki formalno-prawne, techniczne, osobowe i
organizacyjne oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Weryfikacja
doświadczenia odbędzie się na podstawie oświadczenia oraz okazania – na żądanie
Zamawiającego – oryginałów rekomendacji lub innych dokumentów potwierdzających
informacje o doświadczeniu,
c) listę wykonanych audytów/ocen architektonicznych i/lub informacyjnokomunikacyjnych przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat,
d) dokumenty/referencje potwierdzające przeprowadzenie minimum 5 audytów/ocen
architektonicznych i/lub informacyjno-komunikacyjnych dla budynków użyteczności
publicznej,
e) wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z
potwierdzeniem ich doświadczenia,
f) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej wygenerowany nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
g) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
h) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
i) pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania oferenta nie wynika z
dokumentów, o których mowa powyżej.
5. Ofertę niniejszą składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.
………………….……………………………………
(data i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
UMOWA nr ………………………../WAPW/13/ZO/BUPZP/2022
sporządzona w dniu ………………………………….…………… pomiędzy:
Politechniką Warszawską Wydziałem Architektury ul. Koszykowa 55; 00-659 Warszawa, NIP: 525-000-58-34,
reprezentowaną przez: Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztofa
Koszewskiego na podstawie pełnomocnictwa, zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WAPW/13/ZO/BUPZP/2022, prowadzonego
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. –
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy, zawarta zostaje umowa następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy:
1.

Przedmiotem umowy jest:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przez testerów będących osobami z niepełnosprawnością wizji
lokalnej wskazanych budynków Politechniki Warszawskiej oraz ich najbliższego otoczenia, w tym kampusu centralnego
Uczelni oraz konsultacja opisów dostępności architektonicznej tych budynków,
W ramach zadania nr 3 pn. „Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i Informacji o Dostępności
budynków i terenów PW” projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju. Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Umowa nr
POWR.03.05.00-00-A022/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegółowy zakres usług określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 2 do umowy.

21

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55
Zadanie nr 3 pn. „Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i Informacji o Dostępności budynków i terenów
PW” projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer i nazwa Działania: 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych. Umowa nr POWR.03.05.00-00-A022/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju.

§2
Sposób wykonania przedmiotu umowy:
1.

Wykonawca oświadcza, że osoba która/którzy będzie/będą realizować w imieniu Wykonawcy przedmiot niniejszej
Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje teoretyczne i praktyczne, umożliwiające mu/im realizację przedmiotu
niniejszej umowy, oraz że przedmiot umowy wykona/ją z należytą starannością i profesjonalizmem wymaganym przy
tego typu usługach, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy.

2.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do dokonywania bieżącej oceny sposobu jego realizacji
przez Wykonawcę, a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie.

3.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zamieszczenia wszystkich logotypów na opracowanych

dokumentach

informujących o finansowaniu projektu, ze środków Unii Europejskiej.
4.

Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach
oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy oraz w innych sytuacjach, które mają wpływ
na ewentualne niezrealizowanie przedmiotu umowy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym
czasie kontroli realizacji przedmiotu umowy.

6.

Protokolarnego odbioru przedmiotu umowy dokona osoba podpisująca umowę lub Pani Hanna Malik-Trocha
w terminie 7 dni roboczych od ustalonego terminu zakończenia umowy.

7.

Po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek który
będzie stanowić podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy:

1.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie
ze szczegółowym

harmonogramem

ustalonym

pomiędzy

Zamawiającym

a Wykonawcą na zasadach określonych w ust. 2-4).

2.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram pracy nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

3.

Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu pracy w terminie 2
dni roboczych, od daty jego otrzymania.

4.

W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu pracy przedstawionego przez Wykonawcę,
Wykonawca wprowadzi zmiany do tego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag od
Zamawiającego.
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§4
Cena, zapłata:

1.

Cena przedmiotu umowy w całym okresie realizacji przedmiotu umowy wynosi netto: ………. zł ( słownie:
………………………………….) powiększone o kwotę podatku VAT (….), co stanowi kwotę …………….. zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..).

2.

Wykonawca wystawi fakturę VAT z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.

3.

Zamawiający ureguluje należność za zrealizowany przedmiot umowy, po otrzymaniu od Wykonawcy następujących
dokumentów przekazanych na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz prawidłowo wystawionych faktur,
wystawionych na: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-0661 Warszawa; NIP 525-000-58-34. Wykonawca
jest zobowiązany umieścić na fakturze numer niniejszej umowy oraz wskazać Jednostkę organizacyjną Zamawiającego
(Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), do której faktura winna zostać przekazana.

4.

Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w terminie
21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Działu Ekonomiczno-Finansowego Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa; NIP 525-000-58-34. Za datę zapłaty
przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.

5.

W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 424)

(ust. 9-11 dotyczą Wykonawców zarejestrowanych w Polsce):

6.

Należność za realizację przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek
rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejący w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.).
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7.

Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
Zamawiający będzie narażony na ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe lub sankcje
podatkowe, z których może zostać zwolniony na warunkach wynikających z tych przepisów, tj. korzystając przy płatności
ceny, dokonywanej zgodnie z ust. 1, z mechanizmu podzielonej płatności uregulowanego w art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie
uznaniem przez Strony za zaspokojenie w całości roszczenia o zapłatę należności za realizację przedmiotu umowy, przy
założeniu, że suma wartości podatku od towarów i usług oraz wartości netto wykazanej na fakturze Wykonawcy
odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, wskazany na fakturze, oraz
rachunek VAT Wykonawcy.
§5
Podwykonawcy:

1.

Wykonawca oświadcza, że następujące części przedmiotu umowy powierza podwykonawcom – [(nazwa

2.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte

podwykonawcy)_]:
wykonanie tego zamówienia.
§6
Przetwarzanie danych osobowych:
1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, podlega powszechnie
obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 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.
2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strona, której udostępniono
przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i jest zobowiązana do samodzielnego
przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie ochrony danych osobowych oraz ponosi
odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
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4. Strony niniejszej Umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku informacyjnego
(względem swoich pracowników reprezentujących Strony, w zakresie realizacji niniejszej Umowy). Brzmienie klauzuli
informacyjnej stosowanej przez PW, określa załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, natomiast brzmienie klauzuli informacyjnej
stosowanej przez ……………………………………………………………………. określa załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
5.

W razie konieczności, Strony niniejszej Umowy, zawrą odrębną umowę regulującą szczegółowe kwestie dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
§7
Kary umowne:

1.

W razie zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 % maksymalnej ceny brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość kar
umownych naliczonych za zwłokę w wykonaniu niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50 % maksymalnej ceny brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2.

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wykonywany z naruszeniem postanowień § 2 ust.
2 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 20 % maksymalnej ceny brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4
ust. 1 umowy.

4.

Na zasadach ogólnych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowań uzupełniających przewyższających
wysokość zastrzeżonej kary umownej określonej w ust. 1 - 3.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6.

Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty.
§8
Odstąpienie od umowy:

1.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w wypadkach przewidzianych we właściwych przepisach
prawa lub w niniejszej umowie.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

1)

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2)

otwarciu likwidacji Wykonawcy,
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3)

zajęciu majątku Wykonawcy,

4)

niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, pomimo wezwania
Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej i po bezskutecznym upływie wyznaczonego
przez Zamawiającego dodatkowego terminu do należytego wykonania przedmiotu Umowy,

5)
3.

podaniu przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty
faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty faktury, określonego w niniejszej
umowie.

4.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Pomimo odstąpienia od umowy pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania
odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.
§9
Zmiany umowy:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy gdy zachodzi jedna z wymienionych poniżej okoliczności:

1)

wejście w życie regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

2)

wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, związanych z pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, powodującymi niemożność dotrzymania przez Wykonawcę terminu
realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności
oraz na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę i potwierdzających te okoliczności.
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§ 10
Postanowienia końcowe:

1.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.

2.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

3.

Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez
Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4.

Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:
-

ze strony Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….…………..

-

ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6.

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy;
załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego;
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Wykonawcy.

…………………….
WYKONAWCA

…………………..
ZAMAWIAJĄCY

Data
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………….
KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Zgodnie z 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4
maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

2.

Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym:
iod@pw.edu.pl.

3.
4.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, …………………… .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji Umowy dotyczącej
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
zawartej
pomiędzy
Politechniką
Warszawską ……………………………………………………………. – podstawą do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

5.

jest

Politechnika

Warszawska

z

siedzibą

przy

6.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie
przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym
Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych
osobowych.

9.

Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.

10. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź od podmiotu który Pani/Pan
reprezentuje. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych
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osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu udział w realizacji Umowy
licencyjnej.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres ………….. oraz okres dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
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Załącznik nr 4 do umowy nr …………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA WYKONAWCY……………………………………….

30

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55
Zadanie nr 3 pn. „Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i Informacji o Dostępności budynków i terenów
PW” projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer i nazwa Działania: 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych. Umowa nr POWR.03.05.00-00-A022/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju.

Załącznik nr 3 do ZO

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
do Postępowania nr WAPW/13/ZO/BUPZP/2022
Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie przez testerów będących osobami z niepełnosprawnością wizji lokalnej
wskazanych budynków Politechniki Warszawskiej oraz ich najbliższego otoczenia, w tym
kampusu centralnego oraz konsultacja opisów dostępności architektonicznej tych budynków:
niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany(a) osobowo ani kapitałowo z Politechniką
Warszawską, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tj:
nie posiadam powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegającymi w szczególności
na:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

______________ dnia __ __ 2022 roku

___________________________________
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do ZO
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
do Postępowania nr WAPW/13/ZO/BUPZP/2022
Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie przez testerów będących osobami z niepełnosprawnością wizji lokalnej
wskazanych budynków Politechniki Warszawskiej oraz ich najbliższego otoczenia, w tym
kampusu centralnego oraz konsultacja opisów dostępności architektonicznej tych budynków:
niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania:
1. nie jest wykonawcą w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
2. nie jestem wykonawcą który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3. nie jestem wykonawcą oraz uczestnikiem konkursu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.:
4. nie jestem wykonawcą oraz uczestnikiem konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisanego
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;
A) wykonawcą oraz uczestnikiem konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
B) wykonawcą oraz uczestnikiem konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.
zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
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decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3.

______________ dnia __ __ 2022 roku

___________________________________
(podpis Wykonawcy)

33

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55
Zadanie nr 3 pn. „Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i Informacji o Dostępności budynków i terenów
PW” projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer i nazwa Działania: 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych. Umowa nr POWR.03.05.00-00-A022/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju.

34

