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ZNAK SPRAWY: ZS/ZP/37/2017 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 33 

03-448 Warszawa, ul. Targowa 86 

tet. 22 619 37 89 faks 22 619 79 41 

 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 

 

Listopad 2017r 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego 

  

„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów 

oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół nr 33 

przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), spis treści: 

I. Informacje ogólne, w tym nazwa (firmy) oraz adres Zamawiającego; 

II. Tryb udzielania zamówienia; 

III. Opis przedmiotu zamówienia; 

IV. Termin wykonania zamówienia; 

V. Warunki udziału w postępowaniu; 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy; 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także inne dokumenty składane w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

VIII. Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami; 

IX. Wymagania dotyczące wadium; 

X. Termin związania ofertą; 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert; 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny; 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

XVII. Wzór umowy; 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

XIX. Informacje uzupełniające 
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I. Informacje ogólne 

 

Nazwa oraz adres zamawiającego 

Zamawiającym jest Zespół Szkół nr 33  

Adres:                        03-448 Warszawa, ul. Targowa 86 

tel.                              22 619 37 89 faks 22 619 79 41 

Regon:                       000196115 NIP: 524-10-16-637 

Godziny pracy: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 

Adres strony internetowej: www.zs33.pl 

Adres poczty elektronicznej: zs33@zs33.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), a także 

wydanych na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeń wykonawczych dotyczących 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” 

3. Ogłoszenie o prowadzonym postepowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych (Portal) oraz na stronach internetowych: www.zs33.pl  

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych 

pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych. 

Zakres i rodzaj robot budowlanych obejmuje w szczególności: 

 roboty betonowe, 

 roboty murarskie, 

 roboty tynkarskie, 

 roboty malarskie 

 „stolarka” drzwiowa - stalowa, 

 brama stalowa z furtką, 

 posadzki betonowe 

 sanitarne –wentylacyjne 

 wodno-kanalizacyjne 

                   Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa : 

 instalacja wywiewna – odprowadzenia spalin – zintegrowana z wentylatorem, 

                   automatyką sterowania i zwijaczami do rur wydechowych, 

 podnośniki samochodowe wraz z automatyką sterującą,  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres robót budowlanych, opis wymagań 

Zamawiającego, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określa: 

1) Dokumentacja projektowa ( załącznik nr 2a do SIWZ ), w tym: 

 opis techniczny 

 część graficzna opracowania: rys. 1 -  rzut poziomu I ( parter ) 

                                                 rys. 2 - rzut poziomu II 

4. Opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 2c do SIWZ ) 

http://www./
http://www./
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5. Wzór umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ ) 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 

wymagania minimalne a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 

minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

6. PRZEDMIAR: 

Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiar robót jako materiał informacyjny i 

pomocniczy ( załącznik nr 2d do SIWZ ): 

3. Wspólny słownik zamówień CPV: 

45.00.00.00-7 roboty budowlane; 

45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowę; 

45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe; 

45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej; 

45.41.00.00-4 tynkowanie; 

45.43.00.00-0 pokrywanie podłóg i ścian;; 

45.22.35.00-1 konstrukcje z betonu zbrojnego; 

45.45.00.00-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 

45.33.11.00-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

45.31.10.00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 

4. Wymagania dotyczące okresu gwarancji i rękojmi 

Wymagany okres gwarancji na przedmiot umowy – 24 miesięcy 

Wymagany okres rękojmi na przedmiot umowy – 27 miesięcy 

Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 

zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi otrzyma punkty 

w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru ofert najkorzystniejszej -> patrz 

szczegółowo rozdział XIV SIWZ. 

 

KLAUZULA SPOŁECZNA, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Zamawiający w przedmiotowym postepowaniu zastosował klauzulę społeczną na 

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, ze zm.) 

 

Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, inne 

szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób 

wykonujących te czynności, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wykonawcę wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały 

określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 

 

PODWYKONAWCY: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularz Oferty): 

a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy/podwykonawcom oraz firm podwykonawców 

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego 
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postępowania mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację 

tych robót budowlanych. 

W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: 

- poinformowania zamawiającego o wszelkich zmianach przedmiotowych danych (nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację tych robót budowlanych); 

- przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia. 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo znajdują się we wzorze umowy. 

 

I. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane do dnia 30.12.2017 

Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia. Oferta przewidująca skrócenie 

terminu wykonania zamówienia otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem 

kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej -> patrz szczegółowo rozdział XIV SIWZ. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

Na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

- Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez 

określenie minimalnych wymagań dotyczących: 

1. Doświadczenia Wykonawcy 

2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

 

Ad. 1 Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy: 

Zamawiający, uzna że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji 

zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończył co najmniej: 

a) dwie roboty budowlane polegające na budowie stanowisk diagnostycznych pojazdów 

lub remoncie budynku obejmujące łącznie branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną o 

wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 złotych każda, 

oraz  

III. b) jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie wentylacji mechanicznej budynku 

obejmującą łącznie branże: budowlaną, elektryczną o wartości brutto nie mniejszej niż 

100 000,00 złotych 

oraz 

c) jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie prac murarskich i tynkarskich  o 

wartości brutto co najmniej 20 000,00 złotych 

Z zastrzeżeniem, że: 

- Wykonawca musi wykazać realizację robót budowlanych opisanych w pkt a lub w pkt b 
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oraz robót opisanych w punkcie c 

- Zamawiający dopuszcza wykonanie robót, o których mowa w pkt c,   zarówno w  

ramach odrębnych zamówień, jednego zamówienia jak i jednego zamówienia wraz z 

robotami wskazanymi w pkt a lub w pkt b. 

Ad. 2 Minimalne wymagania dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia, umożliwiające zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby gwarantujące 

realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuj osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i które posiadają: 

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownik budowy – 1 osoba posiadająca: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

- co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania 

uprawnień; 

- doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika 

budowy) zrealizowanymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert  

IV. 2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownika robót sanitarnych – 1 osoba 

posiadająca: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i 

urządzeń wentylacyjnych 

V. - co najmniej trzyletnie doświadczenie od momentu uzyskania uprawnień 

 

Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332, tj.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne 

ważne uprawnienia budowlane, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, 

wydane na mocy wcześniej obowiązujących  przepisów  oraz ustawy z dnia 22 grudnia 

2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65) 

 

- Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych. 

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. 

W związku z powyższym, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielnie zamówienia wyżej wymienione warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

POTENCJAŁ PODMIOTU TRZECIEGO 

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych, z zastrzeżeniem, że: 
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- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

podmioty te zobowiązane są do wykonania robót budowlanych lub usług do realizacji, 

których te zdolności są wymagane 

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 

 

OBLIGATORYJNE 

Zamawiający wykluczy w postępowaniu Wykonawców wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

FAKULTATYWNE 

Zgonie z art. 24 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4,7 i 8 ustawy Pzp. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także inne dokumenty składane w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 

ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający przeprowadzi badanie i ocenę ofert w 

sposób klasyczny. 

Zamawiający przeprowadzi następujące czynności z zachowaniem kolejności, jak niżej: 

- Ocena ofert pod katem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp); 

- Ocena podmiotowa wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty w niniejszym 

postępowaniu (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia) w oparciu o oświadczenia składana na podstawie  art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp; 

- Ocena ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej; 

- Badanie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, poprzez weryfikację 

dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie zamawiającego, o którym mowa 

w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – wykaz oświadczeń i dokumentów (niżej) – Badanie oferty 

najkorzystniejszej 

 

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

 

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda, by Wykonawca wraz z ofertą 

złożył aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia, że 

Wykonawca: 

a) Spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 

b) Nie podlega wykluczeniu – wzór stanowi złącznik nr 5 do SIWZ 

 

UWAGA! Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 



8 
 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę  z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielanie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu.  

Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 

zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za 

wystarczające dowody, o których mowa powyżej. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie 

zamówienia. 

Wykonawca, zamieszcza w oświadczeniach informacje o podmiotach trzecich, na 

których zasoby powołuje się Wykonawca, dotyczące: 

- braku istnienia wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp, 

- zakresu, w jakim powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postepowaniu na zasoby podmiotu trzeciego. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Z dokumentów musi wynikać: 

 

- w jakim zakresie każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, 

- brak istnienia podstaw wykluczenia wobec każdego z Wykonawców o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp 

2. Potwierdzenie wniesienia wadium 

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z 

którego będzie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

- informacja, czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca podlega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą 

4. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika winien dołączyć do 

oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo składane jest w formie 

pisemnej (art. 78 § 1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument , z którego wynika uprawnienie 

osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy 

uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych. 
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5. Wykaz osób składany w celu oceny oferty w kryterium – Doświadczenie osób do 

realizacji zamówienia. 

 

DOKUMENTY SKŁĄDANE PO OTWARCIU OFERTY 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 

składa każdy Wykonawca. 

Uwaga! Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożą ofertę w przedmiotowym postępowaniu, 

załączone do ofert zostaną uznane za bezskuteczne. Na etapie składania ofert, 

Wykonawca nie ma bowiem wystarczającej wiedzy co do tożsamości innych 

Wykonawców, którzy złożą ofertę w terminie przewidzianym na składanie ofert. 

 

BADANIE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 

Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu – na wezwanie zamawiającego: 

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

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

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

i podmiotów, na rzecz których roboty zostały  wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane  były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest  stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty -> załącznik nr 7 do SIWZ 

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami -> załącznik nr 8 do SIWZ 

3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (min. 

200 000,00 zł) w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert 

 

Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy – 

na wezwanie Zamawiającego: 



10 
 

 

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 Ustawy Praw Zamówień Publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie płat tych należności (na potwierdzenie art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp) 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (na potwierdzenie art. 24 

ust. 1 pkt. 22 Ustawy Pzp) 

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawi art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp 

5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska, lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp 

6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed terminem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na potwierdzenie art. 

24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp 

7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnośa.ci wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu (na potwierdzenie art. 24 ust. 5 pkt 8 

ustawy Pzp 

8. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016r. poz. 716)(na potwierdzenie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp) 

 

Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotu 

trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – na wezwanie 

zamawiającego: 

 

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 Ustawy Praw Zamówień Publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert 

2. Oświadczenie podmioty trzeciego o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie płat tych należności (na potwierdzenie art. 

24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp) 

3. Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (na potwierdzenie art. 24 

ust. 1 pkt. 22 Ustawy Pzp) 

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawi art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp 

5. Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska, lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp 

6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed terminem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na potwierdzenie art. 

24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp 

7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnośb.ci wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu (na potwierdzenie art. 24 ust. 5 pkt 8 

ustawy Pzp) 

8. Oświadczenie podmiotu trzeciego o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716)(na potwierdzenie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp) 

 

UWAGI: 

- Jeżeli dokumenty, o których mowa w powyżej dostępne są w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami strony internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Wykonawca wskazuje te dokumenty wraz z adresami stron internetowych, a Zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty 

- Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 

Wykonawca wskazuje te dokumenty, a Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń 

lub dokumentów, jeśli są one aktualne 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. 
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Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481, t.j) osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017r., poz. 1219) zz 

zastrzeżeniem pkt. 3 

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

oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza 

przekazywanie Wykonawcom informacji przez Zmawiającego drogą elektroniczna 

poprzez stronę internetową: www.zs33.pl lub pocztę elektroniczną 

marek.tomasiewicz@zs33.pl  

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz 

niezależnie od etapu postępowania, na którym wymagane jest ich złożenie dla: 

- oświadczeń i dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w 

art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

- oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

- dokumentu, w szczególności zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów 

- pełnomocnictwa 

- uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wyjaśnienia złożone na wezwanie 

Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytanie (wniosek) pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego (podany w części I SIWZ). W 

korespondencji należy podać znak sprawy i nazwę przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający udzieli 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. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści na stronie internetowej -> www.zs33.pl 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 

Jeżeli  wyniku modyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

5. Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami: 

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

w zakresie przedmiotu zamówienia : 

– Andrzej Wojniak nr tel. 601219012 

W zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych  

Marek Tomasiewicz  tel. 22 619 37 89 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium  

1. Wysokość wymaganego wadium 

http://www.zs33.pl/
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Wadium ustala się na poziomie 20 000 zł 

. 

2. Forma wadium 

Wadium może być wniesione w jednej stronie lub kilku następujących formach: 

-pieniądzu 

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

-gwarancjach bankowych, 

-gwarancjach ubezpieczeniowych, 

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2016r.poz.359). 

       3. Termin i miejsce wydania wadium 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu, wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy w Banku Citi Handlowym w Warszawie S.A  55 1030 1508 0000 0005 5024 8069 (decyduje  

data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego ). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. 

2) Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w 

ust. 1 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do 

dnia 11.12.2017r. r. godz. 12.00  Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 

3) Wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 powinno być 

złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, które należy złożyć w kasie 

Zamawiającego, przy ul. Targowej 86 w Warszawie p.08 (w godz.08:00 – 15:00) w terminie jak w 

ust.1.                                   

Do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu poświadczonego przez Wykonawcę z 

potwierdzeniem daty i godziny złożenia w kasie  urzędu(decyduje data i godzina potwierdzenia 

przyjęcia dowodu wniesienia wadium w kasie urzędu). 

4) Z treści złożonego poręczenia lub złożonej gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta 

do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a oraz 

art. 46 ust.5 ustawy Pzp: 

5) Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zespół Szkół Nr 33 ul. Targowa 

86, 03-448 Warszawa. 

6)W przypadku , gdy wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, 

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp. 

 

4. Zwrot wadium 

1) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1-4 ustawy Pzp. 

2)Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu oryginału dokumentu wadialnego 

potwierdzającego wniesienia wadium w dopuszczalnych formach określonych w pkt(innych niż 

przelew) w sytuacji gdy Wykonawca załączy do ofert oryginał dokumentu wadialnego. 

5.Zatrzymanie wadium 
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust.4a oraz art. 46 ust. 5 

ustawy Pzp. 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60dni. 

4.Przedłużenia terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium. 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem  nieważności w formie pisemnej . Oferta musi obejmować 

całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi 

niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z treścią określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik Nr  1.  

3. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez 

Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia wykazy). Wykonawca może przedstawić 

ofertę oraz załącznik do oferty na swoich formularzach  z zastrzeżeniem , że muszą one 

zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

4. Ofertę należy złożyć  w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) , uniemożliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie należy 

opisać nazwą (firmą), adresem i nr telefonu Wykonawcy. 

5. Zamawiając nie dopuszcza składanie ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

6. Oferta oraz wszystkie oświadczenia lub dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji 

musi spełniać następujące wymogi: 

a) oferta i wszystkie załączniki do oferty muszą zostać sporządzone w języku polskim z 

zachowanie formy pisemnej np.; komputerze, ręcznie długopisem i czytelnym pismem, 

b) formularz ofertowy i wszystkie załączone dokumenty ( również te złożone na załączonych 

do SIWZ wzorach ) muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. 

c) za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i 

nazwisko, przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określona w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy składającego ofertę, 

d) poprawki lub zmiany ( również przy użyciu korektora w ofercie, muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, 

e) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, w razie wątpliwości czy rozbieżności, za wiążące uznaje się wersję 

polskojęzyczną, 

f) zaleca się ponumerowanie stron oferty i wszystkich dokumentów załączonych do oferty 

oraz połączenie ich w sposób trwały, 

g) oświadczenie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ) należy złożyć w 
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oryginale , dotyczy to wykonawcy, podwykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

h) dokumenty o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia składane są w 

oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, ze 

poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą, 

i) dokumenty szczególnie zobowiązanie, podmiotu trzeciego do oddania di dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, należy złożyć w 

oryginale, 

j) złożone oferty nie podlegają zwrotowi i stanowią własność zamawiającego. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak przy składaniu oferty tj. w dwóch 

kopertach 9 zewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z napisem ‘ WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert uzupełnić ofertę wg takich samych 

zasad jak przy składaniu oferty tj. w dwóch kopertach ( zewnętrznej i wewnętrznej) odpowiednio 

oznakowanym pismem „ UZUPEŁNIENIE’ 

9. Oferty oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania będą jawne, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 9 tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ) 

jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżone dokumenty powinny być spięte osobno. 

10. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzega że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią informację przedsiębiorstwa, muszą oznaczone klauzulą: „ NIE UDOSTĘPNIAĆ 

– INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 

ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KLONKURENCJI ( TJ. DZ. U. 

Z 2003R. NR 153 POZ. 1503, ZE ZM. )” 

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej ( jawnej) części oferty. 

11. Wykonawca nie może zastrzec. m. in. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. 

nazw( firm) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach”. 

SKŁADANIE OFERTY WSPÓLNEJ PRZEZ WYKONAWCÓW 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. jako konsorcjum lub spółka 

cywilna) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takich przypadkach Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. 
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2. W formularzu oferty, w miejscu „ nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika, 

3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy 

wpisać w formularzu oferty, 

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia, 

5. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.12.2017r. do godz. 9:00 w Zespole Szkół Nr 33 p. 

09 

2. Zamawiający w przypadku otrzymania oferty po wyżej wskazanym terminie niezwłocznie 

zwróci ofertę. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017r. o godz. 9:30 w Zespole Szkół nr 33 ul. Targowa 86, 

03-448 Warszawa w pokoju nr 010 na parterze. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczy 

sfinansowanie zamówienia.  

5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy) oraz adres Wykonawców a także 

informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków 

płatności zawartych w ofertach ( zgodnie z art.. 86 ust. 4 ustawy). 

6. Niezwłocznie po otwarciu Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

1. Cena oferty to cena brutto obliczona poprzez dodanie do ceny netto stawki podatku vat w ustawowej 

wysokości. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług9 T.J. Dz. U. z 2017r. poz.22 ). 

2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączoną dokumentację ( załączniki 2A-2C.do siwz) oraz 

wzór umowy ( załącznik nr 3 do siwz) oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót 

tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją z uwzględnieniem wszelkich 

potencjalnych ryzyk ekonomicznych jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, a 

wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umów. Tym 

samym, w cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty ewentualnych robót nieujętych w SIWZ, a 

koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory 

technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie Wykonawca 

zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.  

XII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny 
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3. Zaoferowana będzie ceną ryczałtową ( definicja ryczałtu zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego ) i 

jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom. W związku z powyższym, załączone przedmiary stanowią 

jedynie materiał pomocniczy do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.  

4. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. W razie rozbieżności miedzy ceną wpisaną 

słownie a ceną podaną liczbowo, zamawiający uzna za wiążącą cenę wpisaną słownie. 

5. Rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 9 rodzaj ) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i 

odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny 

 

Znaczenie ( %) 

1. Cena ( koszt) 

 

60% 

2. Termin wykonania zamówienia 

 

5% 

3. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia: 

10% 

4. Warunki gwarancji i rękojmi 

 

25% 

 RAZEM 

 

100% 

 

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową. Oferty będą 

oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców. 

CENA 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: 

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt ( 1%= 1pkt) w zakresie kryterium ceny. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA- 5% 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

Cena najniższa ze wszystkich ofert * 100 pkt * Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 
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Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ………….. 2017r. 

Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie 

terminu wykonania zamówienia w następujący sposób: 

Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania zamówienia do: 

31.12.2017r. i  Oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp 

 0 pkt 

31. 12.2017r. i krótszy 5 pkt 

 

Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

Oferta może otrzymać maksymalnie 5 pkt ( 1% = 1 pkt ) w zakresie kryterium termin wykonania 

zamówienia. 

DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 10% 

Zamawiający oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia weżmie pod 

uwagę doświadczenie Kierownika robót sanitarnych i Kierownika robót elektrycznych uzyskane 

poprzez udział w realizacji robót budowlanych opisanych poniżej: 

 Kierownik robót sanitarnych – doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 

zrealizowanymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegającymi 

na przebudowie lub nadbudowie lub remoncie budynku o wartości brutto robót branży 

sanitarnej co najmniej 200 000,00 zł. brutto – jako kierownik robót branży sanitarnej, 

 Kierownik robót elektrycznych - – doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 

zrealizowanymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegającymi 

na przebudowie lub nadbudowie lub remoncie budynku o wartości brutto robót branży 

elektrycznej co najmniej 200 000,00 zł. brutto – jako kierownik robót branży elektrycznej. 

Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w 

następujący sposób: 

Wykonawca, który zaproponuje osoby do wykonania zamówienia:  

Za zadeklarowanie doświadczenia Kierownika robót sanitarnych, w realizacji 1 

roboty, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 

5 pkt 

Za zadeklarowanie doświadczenia Kierownika robót elektrycznych, w realizacji 

roboty, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 

5 pkt 

 

Wykonawca deklaruje doświadczenie Kierownika robót sanitarnych, Kierownika robót 

budowlanych w załączniku nr 9 do SIWZ „ Wykaz osób składany w celu oceny oferty w kryterium 

– Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.  

Niezłożenie tego załącznika skutkować będzie przyznaniem O punktów w tym kryterium.  

Zamawiający informuje, że załącznik nr 9 do SIWZ – „ Wykaz osób składany w celu oceny oferty 

w kryterium – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania nie stanowi dokumentu 

składanego w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, w tym samym nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Uwaga: do oceny w kryterium „ Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 
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( załącznik nr 9 do SIWZ ) muszą zostać przedstawione te same osoby co wskazane na 

potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. V. Ad.2 SIWZ 

( załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt ( 1% = 1 pkt ) w zakresie kryterium doświadczenia osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia  

 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI- 25 %  

 

Zamawiający oceniając warunki gwarancji i rękojmi weźmie pod uwagę okres o jaki zostanie 

wydłużona gwarancja i rękojmia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego okresu, tj. 

24miesięcy gwarancji i 27 miesięcy rękojmi. 

Okres o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia 

0-11 miesięcy 0 pkt 

12-23 miesiące 10 pkt 

24 miesiące i więcej miesięcy 25 pkt 

 

Wykonawca deklaruje o jaki okres wydłuży gwarancję i rękojmię w formularzu oferty ( załącznik 

nr 1 do SIWZ ). 

Oferta może otrzyma ć maksymalnie 25 pkt ( 1%=1pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji i 

rękojmi. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp – art. 92 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje 

niezbędne do wypełnienia treści umowy. 

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Wykonawcy Ci zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy 

na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

w której m. in. Zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym 

oraz do wystawienia dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została 

zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY 

NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W RODZIALE XIV SIWZ. 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZA OFERTĘ                                             

Liczba punktów za cenę (maks 60) + liczba punktów za termin wykonania zamówienia ( 

maks 5) + liczba punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

(maks 10) + liczba punków za warunki gwarancji i rękojmi ( maks. 25 ) 

 

 

 

 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu podanego w ust. 5, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu 

przetargu nieorganicznego złożono tylko jedną ofertę. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przystanku unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1  

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

- pieniędzy 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych  

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 148 ust. 

2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

4. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonanej stosuje się art. 149 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1579 

5. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach: 

70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia 

30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia w którym upływa okres rękojmi liczonych 

zgodnie z postanowieniem Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 

6. Zabezpieczenie wnoszące w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Citi Handlowym w Warszawie S.A 55 1030 1508 0000 0005 5024 8069 z 

dopiskiem "Zabezpieczenie - Wykonanie robót budowlanych ul. Targowa 86  

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone podpisania 

umowy - do chwili jej podpisania. 
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8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowane przez 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

9. jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. Wypłata w której mowa w pkt. 10, następuje nie później w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

12. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

a) nazwa zleceniodawcy ( Wykonawcy ) beneficjenta gwarancji lub poręczenia( Zamawiającego), 

gwaranta lub poręczyciela ( podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia)oraz adres ich 

siedziby, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

c) kwota gwarancji lub poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 

e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 

zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 

f) Bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku o którym mowa w pkt 9i 10 tj. w 

przypadku nieprzedłużeni lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie 

krótszy niż 5 lat, a okres na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie jest dłuższy od tego 

okresu. 

 

 

 

Patrz załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy 

 

 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawo zamówień Publicznych przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy. 

2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

XVII.  Wzór umowy 

 

XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowanie o udzielnie zamówienia 
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2) Określenie warunków udziału w postępowaniu, 

3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) Odrzucenia oferty odwołującego, 

5) Opis przedmiotu zamówienia , 

6) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

3. Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy Pzp „odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie 

czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania”. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopi nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjęte przez Zamawiającego lub 

zaniechanie czynności, do której jest Zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 ustawy Pzp. 

 

 

 

1. Zamawiający nie przewiduje: 

- zawarcie umowy ramowej, o której mowa w art. 99-101b ustawy Pzp; 

-przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ustawy Pzp; 

-udzielania zamówień polegających na porównaniu robót budowlanych; na podstawie art. 67   

  ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

-rozliczenia w walutach obcych 

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

     2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

XIX.  Informacje uzupełniające 
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     Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2a – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 2b –Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Załącznik nr 2c – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 d – Przedmiary 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( dalej jako: 

ustawa Pzp ), 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( dalej jako: 

ustawa Pzp), 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 9 – Wykaz osób składany w celu oceny oferty w kryterium – Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

        Znak sprawy: 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

TELEFAX: …………………………………FAX:…………………………………………... 

e-mail: ………………………………………………..………………………………………... 

REGON; ……………………………………. NIP: …………………………………………… 

( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać danw 

wszystkich Wykonawców) 

Nazwa 

Pełnomocnika: …………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

TELEFAX: …………………………………FAX:…………………………………………... 

e-mail: ………………………………………………..………………………………………... 

REGON; ……………………………………. NIP: …………………………………………… 

( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ) 

 

Dla: Zespołu Szkół Nr 33 
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03-448 Warszawa, ul. Targowa 86 

Tel. 22 619 37 89 fax; 22 619 47 89 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 

zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

Ja ( imię i nazwisko) …………………………………………………………………………. 

W imieniu reprezentowanego przez zemnie Wykonawcy oświadczam, że WYKONWCA: 

1. Oferuje: 

1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ, z 

dokumentacją projektową, STWIORB, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze 

wzorem umowy, za cenę ryczałtową brutto: 

………………………………………………. zł.: słownie: …………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy 

3) Okres na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesięcy 

4) Wydłużenie gwarancji i rękojmi o 6 miesięcy. 

5) Termin realizacji zamówienia do - …………………………………………… 

    ( nie później 30.12.2017r. ) 

2. Przyjmuje warunki płatności – w terminie 21 dni zgodnie z warunkami określonymi we 

wzorze umowy. 

3. Oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

4. Oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do 

niej zastrzeżeń. 

5. Akceptuje warunki określone we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 

6. Uważa się za związaną ofertą przez okres 30 dni. 

7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w termie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Informuje, że wybór oferty nie będzie | będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj ) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

9. Zamierza powierzyć następującym podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia*: 

9.1) firma podwykonawcy ……………………………………………………………. 

Część zamówienia powierzona do realizacji …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

9.2) firma podwykonawcy ……………………………………………………………. 

Część zamówienia powierzona do realizacji …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

9.3) firma podwykonawcy ……………………………………………………………. 

Część zamówienia powierzona do realizacji …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczam , że jestem { nie jestem mikro** małym lub średnim przedsiębiorcą*** 
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11. Oferta została złożona na ………………………. Stronach, kolejno ponumerowanych ( wraz z 

załącznikami ) 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Pełnomocnictwo gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy co najmniej dwóch 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* 

2) Potwierdzenia wniesienia wadium 

3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej jako : 

ustawa Pzp) 

4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art.. 

25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej jako : ustawa 

Pzp) 

5) Dokument w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia* 

6) Wykaz osób składany w celu oceny oferty w kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia* 

 *- niepotrzebne skreślić 

 ** - mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny Obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów eur, średnie 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikro przedsiębiorcami ani małymi 

przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 

50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 

 

………………………………….., dnia ………………………………………. 

 

 

                                        …………………………………………………………………………… 
                  ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp). 

 

        Zamawiający: 

                 Zespół Szkół Nr 33 

                 ul. Targowa 86 

                 03-448 Warszawa 

 

Wykonawca: 

 

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

( pełna nazwa/firma adres w zależności od 

podmiotu: NIP-PESEL, KRS-CEIDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

( imię i nazwisko, stanowisko podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z Dia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( dalej jako: ustawa Pzp ) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i wyposażenie 

stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w Zespole 

Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

prowadzonego przez Zespół Szkół Nr 33, ul. Targowa 86, 03-448n Warszawa oświadczam co 

następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

rozdziale V Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia ( należy wskazać szczegółowo poprzez 

określenie odpowiedniego punktu i litery w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się 

Wykonawcy wspólnie ( art. 23 ustawy Pzp), lub gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu 

trzeciego w sposób określony w art. 22a ustawy Pzp), 

 

……………………………………….. dnia ………………………………………….. 
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 ………………………………………………………………………………… 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, ze w celu wykazania spełniania warunków w udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiaj Alego w Rozdziale V pkt ………. Lit. …………. Oraz pkt …………….. 

oraz  ……………………….. SIWZ wskazać dokument/ właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, 

w której określono warunki udzialu w postępowaniu), polegam na zasobach następujących 

podmiotów/ów: 

 

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

………………………………… 

 

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

……………………………….. 

 

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

………………………………. 

 

w następującym zakresie: 

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

 

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

………………………………. 

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

 

……………………………………………. dnia  

…………………………………………………………. 

 

 

    

 ………………………………………………………………………………………. 

         ( podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

 

 

…………………………………………… dnia …………………………………………………. 

 

 

    

 ………………………………………………………………………………… 

      ( podpis) 
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Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej 

jako: ustawa Pzp) 

 

 

        Zamawiający: 

                 Zespół Szkół Nr 33 

                 ul. Targowa 86 

                 03-448 Warszawa 

 

Wykonawca: 

 

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

( pełna nazwa-firma adres w zależności od 

Podmiotu: NIP-PESEL, KRS-CEIDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

( imię i nazwisko, stanowisko podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z Dia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( dalej jako: ustawa Pzp ) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i wyposażenie 

stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w Zespole 

Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

prowadzonego przez Zespół Szkół Nr 33, ul. Targowa 86, 03-448n Warszawa oświadczam co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-

22 ustawy Pzp 

 

…………………………………………….. dnia . 

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

                                                                 ( podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……………………………… ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

………………………… dnia ………………………… 

 

 

      ……………………………..……………… 

                                ( podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na którego/ych zasoby powołuję się 

niniejszym postepowaniu tj. ……………………………………………………………….. 

 

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

( pełna nazwa/firma adres w zależności od podmiotu: NIP-PESEL, KRS-CEIDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

................................................. dnia ..................................................... 

 

 

      ……………………………..……………… 

                            ( podpis) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

 

|Oświadczam,  że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
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................................................. dnia ..................................................... 

 

 

      ……………………………..……………… 

                            ( podpis) 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

 

 

 

 

....................................................................... 

                        Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 

2017r., poz. 229 ze zm. ) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów 

oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w 

Warszawie”. 

 

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Zamawiającego, informacji dotyczącej m. In. 

Firm oraz adresatów Wykonawców, którzy złożyli oferty w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

 

Ja ( imię i nazwisko) .................................................................................................................... 

reprezentując Wykonawcę ( nazwa)............................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że: 

o Przynależę do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca ..................................(firma/nazwa) 

o Nie przyznaję się do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w 

niniejszym postępowaniu 

 

................................................. dnia .................................................... 

 

                                                       ........................................................................................ 
(.podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr  7 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych 

 

....................................................................... 

                    Pieczęć Wykonawcy 

 

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat 

Nazwa Wykonawcy 

................................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy 

................................................................................................................................................ 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie ) zrealizowałem następujące zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia  Wartość w 

pln 

Termin 

realizacji  

Rozpoczęcia-

zakończenia  

( dd/mm/rr) 

Nazwa i siedziba 

zamawiającego 

( tel. ) 

Nazwa zamówienia: ................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Zamówienie polegało na: ........................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

( przebudowie lub nadbudowie lub remoncie) 

budynku i obejmowało łącznie branże: 

budowlaną, sanitarną, i elektryczną. 

 

Oraz obejmowało: 

 Wzmocnienie posadowienia budynku 

o wartości brutto co najmniej 

200 000,00 złotych* oraz 

 Wykonanie izolacji poziomej ścian 

fundamentowych metodą infekcji o 

wartości brutto co najmniej 

200 000,00 zł.* oraz  

 Wykonanie i uruchomienie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy znamionowej 

nie mniejszej niż 30 kW* 
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Nazwa zamówienia: 

.................................................................... 

................................................................. 

........................................................................ 

Zamówienie polegało na: ........................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

( przebudowie lub nadbudowie lub remoncie) 

budynku i obejmowało łącznie branże: 

budowlaną, sanitarną, i elektryczną. Nazwa 

zamówienia: 

.................................................................... 

................................................................. 

Oraz obejmowało: 

 Wzmocnienie posadowienia budynku 

o wartości brutto co najmniej 

200 000,00 złotych* oraz 

 Wykonanie izolacji poziomej ścian 

fundamentowych metodą infekcji o 

wartości brutto co najmniej 

200 000,00 zł.* oraz  

 Wykonanie i uruchomienie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy znamionowej 

nie mniejszej niż 30 kW* 

 

   

Nazwa zamówienia: 

.................................................................... 

................................................................. 

........................................................................ 

Zamówienie obejmowało: ........................... 

.................................................................. 

 

   

Uwaga 

 Do wykazu należy dołączyć dowody, że wyżej wykazane prace zostały wykonane w 

sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończone. 

 Wskazany powyżej sposób wypełnienia tabeli jest przykładowy i stanowi dla 

Wykonawcy „ wskazówkę” w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić tabelę tak jak 

z jej Re sxi wynikały wszystkie informacje, które są niezbędne Zamawiającemu w 

celu dokonania oceny spełnienia przez wykonawcę przedmiotowego warunku. 

 Jedno zamówienie może obejmować kilka robót, których realizacją Wykonawca musi 

się wykazać celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o 

którym mowa Rozdziale V pkt 1 Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia 

Wykonawcy. 

 Należy wskazać jakie roboty, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 zostały 

zrealizowane w ramach zamówienia, którego realizacją wykapuję się Wykonawca w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

*Niepotrzebne skreślić 

................................................. dnia .................................................... 

 

                                                       ..................................................................................... 
                (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamienia 

Nazwa Wykonawcy 

................................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy 

................................................................................................................................................ 

Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy skierować  następujące 

osoby;  

Lp. Imię i nazwisko Informacje na temat 

kwalifikacji zawodowych ( nr 

uprawnień bud. do kierowania 

rob. bud. specjalność 

Zakres 

wykonania 

czynności  

Informacje o 

podst. dysnow. 

wskazanymi 

osobami 

1 2 3 4 5 

  Proponowana osoba posiada 

uprawnienia budowlane ( bez 

ograniczeń ) do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-

budowlanej Nr uprawnień 

.......................... lata/lat 

doświadczenia dowodowego od 

momentu uzyskania uprawnień 

 

Kierownik 

budowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenia w realizacji 

robót budowlanych ............... 

................................................ 

( nazwa zamówienia w 

realizacji, którego uczestniczyła 

proponowana osoba) 

.................................. 

(stanowisko) ........................ 

( termin realizacji zamówienia 

od-do zamówienie to 

obejmowało 

............................................. 

( przebudowę lun nadbudowę 

lub remont) budynku ............ 

............................................. 

Wartość robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej 

  Proponowana posiada 

uprawnienia budowlane ( bez 

ograniczeń ) do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacji i 

urządzeń cieplnych 

wentylacyjnych gazowych 

wodociągowych i 

Kierownik robót 

sanitarnych 
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kanalizacyjnych nr uprawnień 

........................................ 

Lata/lat doświadczenia 

zawodowego od momentu 

uzyskania uprawnień 

  Proponowana osoba posiada 

uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi o 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji, 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych Nr 

uprawnień ........................... 

Kierownik robót 

elektrycznych 

 

Kol. 5 – Należy podać stosunek prawny łączący Wykonawcę ze wskazaną osobą ( umowa o pacę, 

zlecenie itp.) w przypadku osób, które będą udostępnione Wykonawcy przez podmioty trzecie należy 

wpisać „ zobowiązani podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

 

 

................................................. dnia .................................................... 

 

 

 

                                                       ........................................................................................ 
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 – Wykaz osób składany w celu oceny oferty w kryterium – Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia 

 

....................................................................... 

                         Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Wykaz osób 

Nazwa Wykonawcy 

................................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy 

................................................................................................................................................ 

Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy skierować  następujące 

osoby;  

Lp. Imię i nazwisko Informacje na temat 

kwalifikacji zawodowych ( nr 

uprawnień bud. do kierowania 

rob. bud. specjalność 

Zakres 

wykonania 

czynności  

Informacje o 

podst. dysnow. 

wskazanymi 

osobami 

1 2 3 4 5 

1  Proponowana osoba posiada 

uprawnienia budowlane ( bez 

ograniczeń ) do kierowania 

robotami budowlanymi w 

zakresie sieci instalacji i 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych Nr uprawnień 

..........................  

Kierownik robót 

sanitarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenia w realizacji 

robót budowlanych ............... 

................................................ 

( nazwa zamówienia w 

realizacji, którego uczestniczyła 

proponowana osoba) 

.................................. 

(stanowisko) ........................ 

( termin realizacji zamówienia 

od-do zamówienie to 

obejmowało 

............................................. 

( przebudowę lun nadbudowę 

lub remont) budynku ............ 

............................................. 

Wartość robót branży sanitarnej 
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2  Proponowana posiada 

uprawnienia budowlane ( bez 

ograniczeń ) do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacji i 

urządzeń elektrycznych Nr 

uprawnień 

........................................ 

 

Kierownik robót 

elektrycznych 

 

Doświadczenia w realizacji 

robót budowlanych ............... 

................................................ 

( nazwa zamówienia w 

realizacji, którego uczestniczyła 

proponowana osoba) 

.................................. 

(stanowisko) ........................ 

( termin realizacji zamówienia 

od-do zamówienie to 

obejmowało 

............................................. 

( przebudowę lun nadbudowę 

lub remont) budynku ............ 

............................................. 

Wartość robót branży 

elektrycznej 

     

 

Uwaga: 

a) Dokument składany w celu oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty – „ Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 

b) Kol. 5 – Należy podać stosunek prawny łączący Wykonawcę ze wskazaną osobą ( umowa o 

pacę, zlecenie itp.) w przypadku osób, które będą udostępnione Wykonawcy przez podmioty 

trzecie należy wpisać „ zobowiązani podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do 

wykonania zamówienia. 

c) Osoby wykazane w tabeli powyżej będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W związku z 

powyższym osoby wyszczególnione w tabeli powyżej muszą być tożsame z osobami 

wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie osób które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia ( załącznik nr 8 do SIWZ), składamy na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania. 

 

................................................. dnia .................................................... 

 

                                                       ........................................................................................ 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


