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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
na wykonanie przebudowy i adaptacji w budynku Dziennego Domu 

Powstańców Warszawy przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie – wydzielona część 

zamówienia w zakresie p. poż oraz montażu platformy dla osób 

niepełnosprawnych. 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej Zamawiającego www.cam.waw.pl i w miejscu publicznie dostępnym w jego 

siedzibie.  

Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszej SIWZ, 

oznaczają numery poszczególnych rozdziałów SIWZ.  

 

ZATWIERDZIŁ 

 Dyrektor  

   Centrum Aktywności Międzypokoleniowej  

               „Nowolipie” 

 

Warszawa,  27 kwiecień 2020 

mailto:nowolipie@camnowolipie.pl
http://www.cam.waw.pl/
http://www.cam.waw.pl/
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NAZWA, ADRES  ORAZ  DANE  KONTAKTOWE  ZAMAWIAJĄCEGO 
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”   

ul. Nowolipie 25B 

tel. +48 22 838 34 96 wew. 20, 21, 36 

e-mail: nowolipie@camnowolipie.pl 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie i adaptacji 

w budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawy przy ul. Nowolipie 22  

w Warszawie – wydzielona część zamówienia w zakresie p. poż oraz montażu platformy 

dla osób niepełnosprawnych – Część 5 i 6 Projektu budowlanego. 

2. W ramach części 5 - dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych, w tym wykonanie 

następujących robót budowlanych: 

a) wymiana drzwi do pomieszczeń piwnicznych i drzwi zewnętrznych na drzwi o odporności 

ogniowej EI 60, 

b) dodanie dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

c) wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych w przegrodach 

pożarowych, 

d) roboty tynkarskie i malarskie. 

3. W ramach części 6 – montaż pochylni dla wózków inwalidzkich, w tym wykonanie 

następujących robót budowlanych: 

1) przesunięcie balustrady zewnętrznej i zamontowanie od szczytu schodów.  

2) montaż platformy dla wózków inwalidzkich przy przesuniętej balustradzie, 

3) wykonanie zasilenia platformy. 

4. Roboty budowlane będą odbywały się w czynnym obiekcie. 

5. Zakres robót obejmują poniższe załączniki, stanowiące szczegółowy zakres robót:  

1) Projekt Budowlany przebudowy Centrum Dziennego Pobytu Kombatantów- uczestników  

Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Nowolipie 22 - zakres do wykonania 

część 5 i 6 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej 

STWiORB; 

3) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 04.10.2019 r. wraz z Ekspertyzą Techniczną w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej; 

4) Decyzja Nr 30/N/2020 z 27.02.2020 r. - Pozwolenie na budowę; 

5) Istotne Postanowienia Umowy; 

6) Przedmiar robót – stanowiący materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przy czym, 

w związku z wynagrodzeniem wykonawcy, określonym w formie ryczałtu – do wyliczenia 

ceny wykonawca ma obowiązek przyjąć wszystkie informacje zawarte w ww. 

załącznikach. 

mailto:nowolipie@camnowolipie.pl


 
Znak sprawy: DAG.26.8.2020 

3 

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV):  

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331200-8 Instalowanie urządzeń_ wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45410000-4 Tynkowanie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

1) Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały  

i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych  

w dokumentacji projektowej i STWiOR, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi 

materiałów i urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR, nie 

powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu 

oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi  

w sposób przyjęty w dokumentacji projektowej, jak również nie powodujące konieczności 

ponownego wykonania dokumentacji projektowej.  

2) W przypadku wskazania w przedmiarach robót i STWiOR znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, Wykonawca może zaoferować równoważne 

materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały 

lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

3) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do zaoferowania rozwiązań 

równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 

ustawy złożenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

4) Oferowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych jest dopuszczalne tylko 

na etapie składania oferty. Zamawiający, w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, 

może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych w trakcie trwania umowy, 

jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, wobec którego 

Wykonawca nie może rościć żadnych praw. 

5) Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy 

technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 

07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). 

6) Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji projektowej  

i pozostałych dokumentów załączonych do SIWZ. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, 

celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i czynności, które są 

przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia; 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót oraz warunkach technicznych; 

3) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;  

4) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 
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5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

8) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy.  

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.   

12) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim 

przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia (części 

zamówienia) w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca nie wskaże 

w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający 

uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym 

postępowaniem. 

13) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ – Istotne Postanowienia 

Umowy.  

14) Nie będą podlegały obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy  

o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi o wartości brutto poniżej 

50 000,00 zł brutto, związane z przedmiotem zamówienia. 

15) 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 roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

16) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy. 

17) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.  

18) Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (z wyłączeniem osób 

wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonanie wszystkich robót i usług których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).Wymagania określone w art. 36 ust. 2 pkt 

8a) ustawy zostały wskazane w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik 

nr 7 do SIWZ. W § 1 ust. 4 zostały określone: 

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 
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2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a; 

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

III. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania robót budowlanych, w tym uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie dla etapu 5 i 6 maksymalnie 120 dni kalendarzowych od daty 

protokolarnego przekazania placu budowy. 

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 

2) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 

pkt 2 oraz pkt 4 ustawy, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019, 

poz. 234 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019, poz. 498 ze zm.); 

b) 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; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań  

w tym zakresie;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 

w tym zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, do kierowania robotami w 

branży: 

a) konstrukcyjno – budowlanej; 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 
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Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną osobę, posiadającą uprawnienia  

z każdej branży. 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., 

poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra i Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278 ze 

zm.). Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki w zakresie:  

doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mogą 

spełniać łącznie.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.  

V ust. 2 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do  zamówienia, 

lub jego części, polegać na doświadczeniu i zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz.  

V ust. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 3. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału, Wykonawca jest obowiązany wykazać 



 
Znak sprawy: DAG.26.8.2020 

7 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

10. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z 

kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA  

1. Wykonawca wraz z Formularzem oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany jest złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ, potwierdzające 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

3) Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców.  

4) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w części 

dotyczącej podmiotów trzecich. 

Informacje zawarte w w/w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający żąda dokumentu/dokumentów, który/które określa/określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zobowiązanie potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą.  



 
Znak sprawy: DAG.26.8.2020 

8 

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej www.cam.waw.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt  

3 ustawy: 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 podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy  

- dotyczący Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach Wykonawca polega 

na zasadach określonych w art. 22 a ustawy.  

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 ustawy: 

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.   

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI SIWZ ust. 4 pkt 1 składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.     

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych  

w ust. 4, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.). 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

10. Inne dokumenty: 

1) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż 

upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub 

dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 

2) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.  

http://www.cam.waw.pl/
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11.  Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 
1) oferta, o której mowa w ust. 1, musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

2) oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, muszą być złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności;  

3) oświadczenie/zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 musi być złożone w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności; 

4) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126 ze zm.) dotyczące Wykonawcy  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są  

w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

5) dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania, musi być złożony w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, sporządzonego 

przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; 

6) każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania 

oferty, Zamawiający nie wymaga parafowania stron niezapisanych;  

7) wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski; 

8) w przypadku Wykonawców, o których mowa w ust. 12, kopie dokumentów dotyczących 

Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne 

pełnomocnictwo; 

2) wymóg złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 3 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

oraz dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 1 dotyczy każdego z Wykonawców. 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIO-

NYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1.  Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Monika 

Jakubowska, email: monika.jakubowska@camnowolipie.pl.  

2. Osoba wymieniona w ust. 1 nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji  

w zakresie wyjaśniania treści SIWZ. Ze względu na obowiązkową zasadę pisemności 

postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie mogą być traktowane jako 

wiążące. 

3. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adresy 

wskazane w Rozdziale I, z dopiskiem: Postępowanie nr DAG.26.8.2020. W niniejszym 

postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

mailto:monika.jakubowska@camnowolipie.pl
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z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123, z późn. 

zm.), z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub e-maila. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi 

na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do 

Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji 

elektronicznej edytowalnej.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych 

przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę 

Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca może 

dołączyć do oferty. 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:  

1) w pieniądzu,  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt  

2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201). 

3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu 

składania ofert (data i godzina). 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. Wadium 

wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego  

Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr konta: 49 1030 1508 0000 0005 5008 8030  
z adnotacją:  

 

Wadium na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów p. poż.  

i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Centrum Dziennego Pobytu Kombatantów-

Uczestników Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Nowolipie 22 

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 

rachunku Zamawiającego. 
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4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału wraz  

z ofertą w osobnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Nowolipie 25B, 

pokój nr 2.12 (sekretariat) przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu 

wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą. 

6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających 

Zamawiającemu wypłacenie wadium.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy, jeżeli do upływu terminu 

składania ofert nie zostanie wniesione wadium lub zostanie wniesione w sposób 

nieprawidłowy.  

8. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi odpowiadać treściom i wymaganiom określonym w SIWZ i jej załącznikach. 

2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą  

i adresem Wykonawcy, z opisem: 

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B,  

01-002 Warszawa. 

Nie otwierać przed dniem 14.05.2020 r., godz. 09:30 

(Postępowanie na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów p. poż. 

i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Centrum Dziennego Pobytu Kombatantów-

Uczestników Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Nowolipie 22; Znak sprawy: 

DAG.26.8.2020. 

3. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, 

komputerze, czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Wszystkie 

miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę 

(osobę(y) podpisującą(e) ofertę). 

4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 3, muszą być dodatkowo 

oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty 
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oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć stosowne 

oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.  

6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 419, z póżn zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 

winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane 

wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  

i innych przepisów. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy  nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 

utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie  

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca w ofercie oświadcza, iż „informacje  

i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do nr… stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do 

oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze 

wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. 

W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie 

jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie 

przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych 

uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości 

dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych 

wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem 

zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. 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 – art. 11 

ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1010 ze zm.). 

8. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu i SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

z 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.). 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty spowodowane 

opisaniem oferty w sposób niezgodny ze wskazanym w ust. 2. W przypadku dostarczania 

ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej, opakowanie firmy kurierskiej powinno być także 

oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przesyłki jako oferty. Odpowiedzialność za 
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przypadkowe otwarcie lub niedostarczenie oferty w terminie wynikające z braku właściwego 

oznaczenia przesyłki kurierskiej ponosi Wykonawca. 

X. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa., pokój nr 2.12 

sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2020 r. o godz. 9:00. 

2. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 

ustawy.  

4. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 9:30, w siedzibie Zamawiającego, adres: Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi opracowany projekt budowlano – wykonawczy. 

Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego przeanalizowania dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 

określającej standard materiałów, wyrobów i urządzeń. Za wycenę pełnego zakresu robót 

uwzględniającą warunki określone w ww. dokumentacji, obowiązujących normach  

i przepisach (w tym Prawo Budowlane i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie) oraz odpowiada Wykonawca. 

2. Załączony do SIWZ przedmiar jest materiałem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zaoferowana cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, obowiązujące do końca realizacji 

pełnego zakresu rzeczowego zadania. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z warunkami i utrudnieniami w jakich 

przyjdzie mu realizować zamówienie. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu.  

W cenie oferowanej należy uwzględnić ryzyko związane z ryczałtowym charakterem 

wynagrodzenia. 

5. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia zgodnie  

z Formularzem oferty, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty brutto 

należy określić z złotych polskich (PLN). Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  

L.p. Kryterium 
Waga 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów, 

jakie może otrzymać oferta 

w ramach danego kryterium 

1. Cena ofertowa brutto za wykonanie 

zamówienia 
  60 % 60,00 

2. Udzielona gwarancja na wykonane roboty    30 % 30,00 

3. Termin realizacji robót  10% 10,00 
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1) Kryterium nr 1 - cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia: 60% 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „cena ofertowa brutto za 

wykonanie zamówienia” według następującego wzoru - parametr C: 

najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia 

C  =  ---------------------------------------------------------------------------- x 60 

cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej 

 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną 

liczbę punktów, czyli 60. 

 

2)  Kryterium nr 2 - udzielona gwarancja na wykonane roboty: 30 %  

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „udzielona gwarancja na 

wykonane roboty” w następujący sposób - parametr D: 

 

udzielona gwarancja na wykonane roboty oferty ocenianej 

D = ------------------------------------------------------------------------------------- x 30 

najdłuższa udzielona gwarancja na wykonywane roboty 

 

Minimalny okres gwarancji to trzy lata, jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda okresu 

gwarancji Zamawiający do oceny przyjmie okres 3 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy 

okres gwarancji niż 3 lata, jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający będzie punktować 

maksymalny okres gwarancji w wymiarze 5 lat. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji dłuższej 

niż 5 lat, Zamawiający przyjmie do oceny 5 letni okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca udzieli 

różnych okresów gwarancji, np. na różne elementy robót, Zamawiający przyjmie do oceny 

najkrótszy okres gwarancji. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę 

punktów, czyli 30. 

3) Kryterium nr 3 – Termin realizacji robót: 10% 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „termin realizacji robót” według 

następującego wzoru - parametr E: 

najkrótszy zaoferowany termin realizacji robót 

E  =  ---------------------------------------------------------------------------- x 10 

ofertowany termin realizacji robót oferty ocenianej 

Minimalny termin realizacji inwestycji to 90 dni kalendarzowe liczone od dnia 

protokolarnego przekazania placu budowy maksymalny termin realizacji to 120 dni 
kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda terminu realizacji 

zamówienia to Zamawiający przyjmie do oceny ofert maksymalny termin realizacji. Jeżeli 

Wykonawca w złożonej ofercie poda termin krótszy od wymaganego minimalnego terminu lub 

dłuższy od wymaganego maksymalnego terminu jego oferta zostanie odrzucona. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę 
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punktów, czyli 10.  

2. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób 

Zamawiający uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiany 

zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

K = C + D +E 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska 

największą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych  

w poszczególnych kryteriach. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oceny ofert przed przeprowadzeniem 

badania czy Wykonawca, którego oferta zastała oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 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. 

6. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza 

obszaru Unii Europejskiej, w celu oceny takiej oferty zostanie doliczona do przedstawionej w 

niej ceny różnica w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których 

obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów. 

7. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale XV. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie (załącznik 

nr 8 do SIWZ), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/wykonują osoba/osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Oświadczenie powinno zostać złożone nie później 

niż do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
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4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wstępny harmonogram 

rzeczowo - finansowy, który zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego 

zgodnie z terminem określonym w umowie. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania powierzonej części (zakresu) zamówienia 

oraz firm podwykonawców przed zawarciem umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego  

w celu podpisania umowy. Dwukrotne niestawienie się, bez uzasadnionej przyczyny,  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zostanie uznane jako uchylanie się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty, w jednej lub w kilku 

formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.  

2. Zabezpieczenie w formach innych niż pieniądz zostanie uznane za wniesione skutecznie po 

zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wystawione na 

Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Handlowy S. A. w Warszawie o numerze 49 1030 1508 0000 0005 

5008 8030 pod nazwą „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania 

o numerze DAG.26.8.2020” 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być wystawione  

z terminem ważności obejmującym okres minimum 30 dni po upływie terminu wykonania 

umowy.  

5. Za zabezpieczenie wniesione w terminie uważa się: 

1) dla zabezpieczenia wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt. 2 PARP - złożenie w sekretariacie Zamawiającego przed wyznaczonym 

terminem zawarcia umowy; 

2) dla zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego 

przez bank Zamawiającego przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. 

6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego 

(adres wskazany w Rozdziale I SIWZ (dane kontaktowe), sekretariat (II p.) 

7. Poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja 

bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenia udzielane przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 ze zm.) muszą zawierać stwierdzenie, 

że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów zawartej przez nich 

umowy do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego 

przedstawione gwarantowi/poręczycielowi w formie pisemnej. Treść zabezpieczenia nie 

może być niezgodna z Istotnymi postanowieniami Umowy. 
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XV. ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający 

zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią załącznik 7 do 

SIWZ – istotne postanowienia umowy.  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z załącznikiem  

nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.  

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH   

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej 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. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.  

5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy.  

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 

zostały w Dziale VI ustawy. 

XVIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający, działając na podstawie 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 danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie jest Centrum 

Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

„Nowolipie” jest Pan Tomasz Ciok tel. +48 22 838 34 96 e-mail: nowolipie@camnowolipie.pl.  

3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowaniem o udzielenie zamówienia 

mailto:nowolipie@camnowolipie.pl
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publicznego na wykonanie przebudowy i adaptacji w budynku Dziennego Domu 

Powstańców Warszawy przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie – wydzielona część 

zamówienia w zakresie p. poż oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych 

(Znak sprawy: DAG.26.8.2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami danych osobowych podane przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy Pzp, osoby upoważnione przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, 

jeżeli dostęp do danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest niezbędny do 

prawidłowej realizacji powierzonych tym osobom obowiązków, kontrahenci Zamawiającego, 

jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków 

umownych, w zakresie wynikającym z zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.   

5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy oraz okres związany z wymogami archiwizacji określonej przepisami prawa. 

6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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.  

7. Dane osobowe podane przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane podane przez Wykonawcę dotyczą, posiada prawo do; 

1) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz prawo do sprostowania 

na podstawie art. 16 RODO; 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; 

2) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 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; 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Osobom, których dane podane przez Wykonawcę dotyczą nie posiadają prawa do: 

1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

2) 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.  

10. Wykonawca w formularzu ofertowym składa oświadczenie, że wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których  
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dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Obowiązek Wykonawcy określony powyżej w ust. 10 zachodzi w szczególności względem: 

osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego 

będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika 

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego podwykonawcy 

/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji 
z KRK). 

XIX. ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ 

(należy złożyć do oferty); 

3) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ (należy złożyć do 

oferty); 

4) Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ (dokument składany przez Wykonawcę 

w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert);  

5) Wykaz osób – załącznik nr 5 do SIWZ (dokument składany na wezwanie Zamawiającego); 

6) Zobowiązanie od udostępnienia zasobów – załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku korzystania Wykonawcy z 

zasobów podmiotu trzeciego należy złożyć do oferty);  

7) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 7 do SIWZ; 

8) Wykaz pracowników wykonujących roboty budowlane – załącznik nr 8 do SIWZ; 

9) Projekt Budowlany przebudowy Centrum Dziennego Pobytu Kombatantów- uczestników Powstania 

Warszawskiego w Warszawie przy ul. Nowolipie 22 załącznik nr 9 do SIWZ 

10) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej STWiORB załącznik nr 10 do 

SIWZ 

11) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 04.10.2019 r. 

wraz z Ekspertyzą Techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej - załącznik nr 11 do SIWZ 

12) Decyzja Nr 30/N/2020 z 27.02.2020 r. - Pozwolenie na budowę - załącznik nr 12 do SIWZ 

13) Przedmiar robót – załącznik nr 13 do SIWZ. 

 

Komisja przetargowa: 

1. Monika Jakubowska – Przewodnicząca Komisji        -  ……………………. 

2. Beata Chudoba – Członek Komisji    -  ……………………. 

3. Monika Niewiadomska – Sekretarz Komisji  -  ……………………. 

 

Uzgodniono: 

Radca prawny:         ……………………….. 

Dział Finansowo-Księgowy       ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

OFERTA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

przebudowy i adaptacji w budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawy przy  

ul. Nowolipie 22 w Warszawie – wydzielona część zamówienia w zakresie p.poż oraz 

montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. 

 

my niżej podpisani: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj ……………………………………… 

NIP………………………………Regon………………………………………………………... 

Dane do korespondencji: 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………… 

nr telefonu ………………………………….. nr faksu ………………………………………... 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

                                                                                     @   

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych 

Wykonawców: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …...…………………………………. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …………………………………...…. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …………………………………...…. 
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej 

załącznikach: 

 

Za cenę ryczałtową:.................................................................................................zł brutto.  

Słownie:.......................................................................................zł brutto. 

 

2. Zamówienie zrealizujemy w terminie: ……………………………. dni kalendarzowych 

Termin wykonania wszystkich robót budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie dla etapu 5 i 6 nie dłużej niż 120 dni kalendarzowych. Termin liczony 

jest od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

(minimalnie 90 dni, maksymalnie 120 dni) 

3. Deklarujemy, że okres gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy 

wyniesie: 

◻ 3 lata 

◻ 4 lata 

◻ 5 lat 

 (deklarowany okres gwarancji i rękojmi zaznaczyć „x”) 

 

(minimalnie 3 lata, maksymalnie 5 lat) 

4. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór 

przedmiotowej oferty: 

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie  

i wartości: 

………………………………………………………………………………………… 
(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstawania oraz ich wartości bez kwoty podatku od towarów i usług) 

UWAGA: 

W przypadku nieuzupełnienia Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie skutkować powstaniem  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

5. Oświadczamy, że SIWZ i zawarte w niej warunki płatności i gwarancji zostały przez nas 

zaakceptowane.  

6. Oświadczamy, że cena wskazana w Formularzu pn. „OFERTA” nie ulegnie zmianie przez cały 

okres trwania umowy. 

7. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 

czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest 

kompletna. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim 

przedsiębiorstwem / inne: ………………………………………………. (niepotrzebne skreślić) 

10. Oświadczamy, że ceny wskazane w Formularzu pn. „OFERTA” nie ulegną zmianie przez 

okres trwania umowy, 
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11. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji 

zamówienia. 

12. Wadium zostało wniesione w formie........................................................................................ 

13. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

14. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ______ do nr _____  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą 

przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

15. Oświadczamy, że nie powierzamy / powierzamy (niepotrzebne skreślić) 

wykonanie następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia, (należy podać zakres (część) 

powierzonego podwykonawcom zamówienia): 

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

UWAGA: 

Brak skreślenia i niewypełnienie pól oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania 

zakresu oferowanego zamówienia. 

 

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi  wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

17. Załącznikami do składanej przez nas oferty są*: 

1)    pełnomocnictwo do podpisania oferty,  

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie, 

3) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz  

z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2, 

5) oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3, 

6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr ...........(jeśli dotyczy), 

7) …………………………………………………………………………………………. 

Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron.                                                                      

                                                                             ............................................................................ 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 
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*Niepotrzebne skreślić 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 

Wykonawca: 

…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych,  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i adaptacji 

w budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawy przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie – 

wydzielona część zamówienia w zakresie p.poż oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. 

; Znak sprawy DAG.026.8.2020 (nazwa postępowania), prowadzonego przez Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej „Nowolipie”  (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 

ustawy.   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

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

…………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). 

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

następujące środki naprawcze:…………………………………………………. 

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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      ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(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 przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych,  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i adaptacji w 

budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawy przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie – wydzielona 

część zamówienia w zakresie p.poż oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych; Znak 

sprawy DAG.026.8.2020, prowadzonego przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” 
, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

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

istotnych warunków zamówienia, w części V ust. 2 pkt 3  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   ………………………………………… 

         (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w części V ust. 2 pkt 3  polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………… 

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

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   ………………………………………… 

         (podpis) 
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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 przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   ………………………………………… 

        (podpis) 

 

⃰ - niepotrzebne skreślić  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB  BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………… 

                  (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………….…………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy) 

 

…………………………………………………………….........……………………………….. 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

przebudowy i adaptacji w budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawy przy ul. 

Nowolipie 22 w Warszawie – wydzielona część zamówienia w zakresie p.poż oraz montażu 

platformy dla osób niepełnosprawnych; Znak sprawy DAG.026.8.2020,  prowadzonego przez 

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” niniejszym oświadczam, że: 

− nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej 

− nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) 

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia1); 

 

− przynależę do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia1)2) 

 
Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

  

 

 

  

 

 

 

                                                                              ........................................................................... 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

1) niepotrzebne skreślić 

2) wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić 

dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówieni 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

uprawnienia  

(nr uprawnień) 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

w przedmiotowym 

zamówieniu 

informacja  

o podstawie do 

dysponowania osobami  

 

1. 

  kierowanie robotami w 

branży konstrukcyjno – 

budowlanej 

dysponuję lub będę 

dysponował bezpośrednio 

na podstawie* 

 

…………………………….. 
(np. samozatrudnienia - właściciel, 

umowa o pracę, umowa zlecenia 
itp) 

dysponuję lub będę 

dysponował osobą 

udostępnioną przez podmiot 

trzeci  

2. 

  kierowanie robotami w 

branży instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

 

dysponuję lub będę 

dysponował bezpośrednio 

na podstawie* 

 

…………………………….. 
(np. samozatrudnienia - właściciel, 
umowa o pracę, umowa zlecenia 

itp) 

dysponuję lub będę 

dysponował osobą 

udostępnioną przez podmiot 

trzeci 
*niepotrzebne skreślić 

Uwaga:  

Zawarcie umowy (lub inny stosunek prawny) bezpośrednio z osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą lub nie prowadzącą działalności gospodarczej traktowane jest jako 

dysponowanie bezpośrednie (w takim przypadku zobowiązanie nie jest wymagane). 

 

 

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

miejscowość i data 

 czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
- treść zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów którego 

Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych w art.22a ustawy 
 

 

…………………………………………..  
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)  

 

 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

 

UWAGA :  

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności :  

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy,  

2. dokumenty dotyczące :  

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;  

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.  

 

 

My niżej podpisani, działając w imieniu  
_________________________________________________________________________________  
(wpisać nazwę i adres „podmiotu trzeciego”)  

 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  
__________________________________________________________________________________  
(określenie zasobu –zdolność techniczna lub zawodowa)  

 

do dyspozycji Wykonawcy :  

 
__________________________________________________________________________________  
(nazwa Wykonawcy)  

przy wykonaniu zamówienia pod nazwą :  
na wykonanie przebudowy i adaptacji w budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawy przy 

ul. Nowolipie 22 w Warszawie – wydzielona część zamówienia w zakresie p.poż oraz montażu 

platformy dla osób niepełnosprawnych: Znak sprawy DAG.26.8.2020, prowadzonego przez Centrum 

Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. 

Oświadczam iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:  
 

__________________________________________________________________________________  
(wpisać zakres w wykonywaniu których będzie uczestniczył podmiot udostępniający swoją zdolność techniczną lub zawodową)  

 

b) będę uczestniczyć w wykonaniu powyższego zakresu zamówienia jako podwykonawca :  
 

TAK / NIE *  
(zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są 

wymagane” )  

 

............................ dnia.................... roku 

........................................................................  
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 (podpis Przedstawiciela/Pełnomocnika „podmiotu trzeciego”) 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy  

Dokument załączony w formacie .pdf 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ROBOTY BUDOWLANE 

 

Dotyczy postępowania nr: ………………………….. 

 

 

Wykonawca………………….. 

Adres:  

NIP: …………….,  

REGON:   

OŚWIADCZENIE 

1. potwierdzające spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę łub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych (z wyłączeniem osób 

wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) 

Lista osób: (osoba zatrudniona, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia)  

1  

2  

3   

4   

5   

6   

7   

8  * 

2. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będę 

osobiście wykonywał robotę budowlaną objętą przedmiotem zamówienia.* 

 

 

                                                                      ..............................................................  
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką 

imienną osoby (osób) upoważnionej 

(upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ  

 

Projekt Budowlany przebudowy Centrum Dziennego Pobytu Kombatantów- uczestników 

Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Nowolipie 22 
 

Dokument załączony w formacie .pdf 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„STWiORB” 
 

Dokument załączony w formacie .pdf 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ 

 

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

z dnia 04.10.2019 r. wraz z Ekspertyzą Techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Dokument załączony w formacie .pdf 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ 

 

Decyzja Nr 30/N/2020 z 27.02.2020 r. - Pozwolenie na budowę 

Dokument załączony w formacie .pdf 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 do SIWZ 

 

Przedmiar robót 

Dokument załączony w formacie .pdf 


