SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ZADANIE:
Remont klatki schodowej

Oznaczenie postępowania: Z.Sz.271.4.2020

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

ZATWIERDZAM

Kierownik Zamawiającego
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Strona 1

Nazwa Zamawiającego:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa
Adres do korespondencji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa
e-mail: zs7@zs7.eu

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa
e-mail: zs7@zs7.eu
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1.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - dalej: „ustawa P.Z.P." lub „P.Z.P.”),
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy P.Z.P. oraz aktów
wykonawczych do ustawy P.Z.P.
3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót
budowlanych.
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – https://zs7.bip.um.warszawa.pl/default.htm
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

2.

Opis przedmiotu zamówienia

a. Przedmiotem zamówienia jest remont jednej klatki schodowej w siedzibie Zamawiającego, w
szczególności poprzez odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej klatki schodowej.
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) prace przygotowawcze;
2) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej;
3) obłożenie całych schodów płytkami gresowymi o odpowiedniej klasie anty-poślizgu wraz z
położeniem na krańcu każdego schodka płytki ryflowanej, antypoślizgowej (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiającym);
4) demontaż starych i montaż nowych poręczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (wysokość
poręczy, zabezpieczenie przed ślizganiem, odpowiednia odległość między prętami itd.) –
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;
5) skucie luźnych tynków na ścianach i sufitach i ich wyrównanie, położenie gładzi na ścianach i
sufitach, malowanie ścian i sufitów na kolor biały, malowanie lamperii lakierem bezbarwnych;
6) położenie cokołu z płytek gresowych na ok. 1 m wysokości ściany – kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiającym;
7) demontaż starych grzejników i montażu nowych,
8) demontaż starych parapetów i montażu nowych – kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiającym;
9) prace porządkowe.
Zamawiający informuje o konieczności odbycia wizji lokalnej w celu możliwości złożenia oferty oraz
dokładniejszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający, jako załączniki do SIWZ przedkłada będące w jego posiadaniu dokumenty, które ułatwią
wykonawcy przygotowanie oferty.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262700-8 Przebudowa budynków
45000000-7 Roboty budowlane
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1. Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty
i certyfikaty, które będą wymagane do przedstawienia Zamawiającemu przy odbiorze końcowym
robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą
Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia – w przypadku ukazania się na rynku materiałów
nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość
ich zastosowania.
Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez
Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową
oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienie przyjmuje się jako ryczałtowe,
a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia
ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej.
Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP:
1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę

lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące
czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia
26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.) w tym, osoby
wykonujące bezpośrednio na budowie roboty branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej
i sanitarnej, tj.:
Pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz proste prace
budowlane.
Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących
usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące
transport).
4. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności
będzie polegało na:
a. Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika
2A do SIWZ,
b. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych
będzie
zobowiązany
do
przedstawienia
Zamawiającemu
dokumentów
potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj.
 wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, o których mowa w ust.
4, ze wskazaniem stanowisk i czynności, oraz oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z
podaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,
Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych
w związku z realizacją umowy.
Nieprzedstawienie we wskazanym terminie ww. dokumentów, bądź przedstawienie
dokumentów niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych
czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie
z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
c. Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego
w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu
i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych
w SIWZ, tj.
 wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, o których mowa w ust.
4 , ze wskazaniem stanowisk i czynności oraz oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
 oraz na wezwanie Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których
dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy) wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników oraz z zachowaniem zasad
zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
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) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób
mających wykonywać te czynności.

Strona 6

W związku z faktem, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które
podlegają anonimizacji każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez
składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej.
Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych
w związku z realizacją umowy.
d. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez
Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
w powyższym zakresie.
5. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia
wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z wymogami SIWZ,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości
1.000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do
pojedynczego pracownika,
6. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do
wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
i naliczeniem kar umownych.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz
przepisów o ochronie danych osobowych i RODO.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
9. Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę będzie możliwa w następującej sytuacji:
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego prac;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonującego prace w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż
osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ
11. Zmiana pracownika wykonującego prace w ramach realizacji przedmiotu umowy skutkuje
zmianą Wykazu Pracowników wykonujących prace i nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy P.Z.P. zastrzega, iż oferty mogą zostać złożone
jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego (miejsce wykonania przedmiotu zamówienia) w dwóch terminach:
1) 03.07.2020 r. godz. 10:00
2) 08.07.2020 r. godz. 10:00
13. Zgłoszenia wykonawców do odbycia wizji lokalnej należy dokonać mailowo na adres
zs7@zs7.eu najpóźniej na 10 minut przed terminem odbycia wizji lokalnej.
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14. Każdy z wykonawców ma prawo i obowiązek sporządzić przedmiar z natury i uwzględnić w
kosztorysie ofertowym również prace przygotowawcze i pomocnicze, które nie zostały ujęte w
zakresie robót (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz stanem faktycznym).

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (wzór umowy), mając
na uwadze poniższy końcowy maksymalny terminy - zakończenie robót do dnia 28 sierpnia 2020 r.
(zgodnie z ofertą wykonawcy termin ten może zostać skrócony).

Rozdział 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych, zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6
P.Z.P. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 P.Z.P.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu
ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i zawartej
umowie.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
3) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że:
a) o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie

polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub
rozbudową lub remontem budynków użyteczności publicznej, o wartości robót co
najmniej 100.000,00 zł brutto,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
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Wykonawca może w powyższym zakresie polegać na doświadczeniu grupy wykonawców,
której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli zakres udziału tego wykonawcy był na
tyle konkretny, że wykonawca ten wniósł faktyczny wkład w prowadzenie działań, które
były wymagane od grupy wykonawców w ramach danego zamówienia zgodnie
z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 4.5.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
b) o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia:

1) Jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
a. uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie
będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego;

b. doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2-krotnie funkcji kierowniczych przy
robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by
powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 7.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody
„spełnia/nie spełnia”.
5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP.

Rozdział 6. Przesłanki wykluczenia z postępowania.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 P.Z.P. oraz
Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt
1 i 8 P.Z.P.
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2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 P.Z.P.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 P.Z.P.,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim ustępie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie pisemnej wraz z ofertą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 P.Z.P., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
P.Z.P. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Uwaga: Zaleca się, aby oświadczenia nie składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie
ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do
kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie
6. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji
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oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 P.Z.P. składa następujące oświadczenia
lub dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) 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, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi lub roboty te 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 w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
przynajmniej jeden z Wykonawców.
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług i robót budowlanych będzie
potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w
przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej,
niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
b) 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, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Propozycje treści wykazów zostaną przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich
złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.
Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć
zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału 8 ust. 2 (propozycja treści
zobowiązania - Załącznik 4 do SIWZ).
2) W celu potwierdzenia wykazania przez Wykonawcę podstaw do wykluczenia udziału
w postępowaniu:
a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt
1 P.Z.P. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt
8 P.Z.P. :


zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu

Strona 11

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,


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 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,

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) lit. a)
składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
4)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) lit. b)
SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem 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.

5) Dokumenty, o których mowa w lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Dokumenty, o których mowa w w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
9) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 P.Z.P., jeżeli
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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 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj Dz. U. z
2017 r. poz. 570 ze zm. ).
10) Jeżeli na etapie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć
będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 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.
11) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie
zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
12) Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy P.Z.P najpierw dokona
oceny ofert, następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

Rozdział 8. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 22a P.Z.P. oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. 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 do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa, 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 pkt 13-22 P.Z.P.
4. UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 P.Z.P. - 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.
5. 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 wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
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7.

8.

9.

10.

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust 1
niniejszego rozdziału.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a P.Z.P., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a PZP, przedstawia informacje o tych podmiotach we własnym
oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Rozdział 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 PZP oraz ust. 5 pkt 1 i 8 PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z treścią Rozdziału 5 ust.2;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w Rozdziale 7 ust. 3 składa każdy z Wykonawców.
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Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie na adres
mailowy: zs7@zs7.eu
2. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Ilona Chełstowska, zs7@zs7.eu
3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie
udziela żadnych ustnych lub telefonicznych wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego pytania w sprawach dotyczących niniejszej SIWZ.

4.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze
zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a P.Z.P.
oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

6. Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 SIWZ należy złożyć w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej
w ust. 5, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
12. Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)
nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w
odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 PZP, ze względu
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na konieczność zachowania formy tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
2016 r., poz. 1126 ze zm.) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
13. SIWZ została opublikowana na stronie: https://zs7.bip.um.warszawa.pl/default.htm

Rozdział 11. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM.
SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO, ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa, oraz na adres poczty
elektronicznej zs7@zs7.eu
2. 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.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
informację na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu,
9. Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust.
4a P.Z.P.
10.Zamawiający przypomina o konieczności odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Rozdział 12. Termin związania ofertą
1.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert
włącznie.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4.

Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 13. Wymogi dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy P.Z.P., tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 359 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Numer rachunku: 02 1030 1508 0000 0005 5093 5104 z podaniem tytułu:
„WADIUM, nr sprawy Z.Sz.271.4.2020”
2.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zaleca dołączenie
potwierdzenia przelewu do oferty.

3.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO, ul. Chłodna
36/46, 00-872 Warszawa (sekretariat).

4.

Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
dokumentu wadium.

5.

Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy P.Z.P.

6.

Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy P.Z.P

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
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Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy.
Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa
OFERTA NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ
ZNAK SPRAWY: Z.Sz.271.4.2020
2.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa)
załączonych do oferty.
UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

3.

Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA oraz zastrzeżone przez Wykonawcę nie później niż w
terminie złożenia ofert. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym nie może on zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 Ustawy PZP, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofercie. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa zaleca się umieścić na końcu
oferty (ostatnie strony w ofercie) lub w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe
od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.

4.

Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ.

5.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.

Zaleca się, aby:
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a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona
kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy
7.

Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy P.Z.P. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym pod lit a oznaczając odpowiednio „ZMIANA
OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO,
ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa w godzinach 7.00-16.00 (godziny otwarcia Zamawiającego),
w terminie do dnia 10.07.2020 roku, godz. 10:00:59.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 10.07.2020 roku, godz. 10:15.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunki płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego, która zostanie wpisana na kopercie przez przyjmującego ofertę w imieniu
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Zamawiającego (terminem złożenia oferty nie jest nadanie listu lub przesyłki w placówce
operatora pocztowego lub u kuriera).

Rozdział 16. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za
realizację całego zaoferowanego przedmiotu zamówienia (w zależności od części, na które
Wykonawca złoży ofertę), podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza
(do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost SIWZ i załączników do SIWZ (w szczególności PFU), jak również
w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących
budowy i kosztów z tym związanych.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Zastrzega się, że wszystkie tymczasowe obiekty na placu budowy uznane przez Wykonawcę za
niezbędne będą realizowane kosztem i staraniem Wykonawcy, bez możliwości fakturowania
na Inwestora.
5. Wykonawca pokryje koszty związane z użytkowaniem placu budowy.
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielać zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozdział 17. Roboty zamienne, zaniechane.
1.

2.

3.

W przypadku konieczności zaniechania robót, przez co rozumie się część robót zakresu
podstawowego przedmiotu umowy, odstąpienie od realizacji następuje na podstawie
oświadczenia Zamawiającego wyrażonego na piśmie.
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako prace wskazane
przez Zamawiającego, które zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
wartościowo odpowiadające pracom zaniechanym - Wykonawca uprawniony jest do podjęcia
realizacji robót zamiennych dopiero po uzyskaniu pisemnego oświadczenia zezwalającego
wystosowanego przez Zamawiającego. Zamiennie za roboty zaniechane mogą być wykonane
takie prace, których rodzaj objęty był zamówieniem podstawowym, zgodnie z CPV, lecz
w innym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego ewentualnych robót
zaniechanych i zamiennych wg stawek i cen jednostkowych zgodnych z przedłożonym na
etapie podpisania umowy kosztorysem ofertowym. Kosztorys różnicowy robót zaniechanych i
zamiennych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i to on stanowi podstawę do
wypłaty wynagrodzenia.
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Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
 cena brutto (z VAT),
 termin,
 okres gwarancji.
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:

1

KC

Cena brutto (z VAT)

60

Max liczba
punktów
w kryterium
60

2

KJ

Termin

30

30

3

KD

Okres gwarancji

10

10

Lp.

Oznaczenie

Nazwa kryterium

Waga [%]

Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę
punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego
miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

P = K C + KT + KG
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (z VAT)”,
KT – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Termin”,
KD – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Okres gwarancji”.
1. Cena brutto (z VAT) – obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, montażu, koszt
serwisu gwarancyjnego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia itp.).
KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto (z VAT)” obliczona wg wzoru:

Kc = Cn/Cob x 60

gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Termin – KT
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium za skrócenie terminu wykonania przedmiotu
zamówienia.
Podstawowy termin – do 28.08.2020 r.
Zamawiający wymaga wskazania, w Formularzu oferty, o ile dni skróci termin wykonania
przedmiotu zamówienia (termin ten zostanie wpisany do umowy).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób.
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0 dni – 0 pkt
1-3 dni – 5 pkt
4-7 dni – 10 pkt
8-11 dni – 15 pkt
12-15 dni – 20 pkt
16-19 dni – 30 pkt
Zamawiający wymaga podania w Formularzu ofertowym pełnej liczby dni, o które zostanie
skrócony termin wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku wskazania ułamkowej części
dnia, Zamawiający zaokrągli liczbę dni w dół do pełnej wartości, bez zachowania reguł
matematycznych (tj. za 12,7 dnia Zamawiający przyzna punkty jak za 12 dni).
W przypadku niewypełnienia tego pola w Formularzu ofertowym przez wykonawcę, Zamawiający
przyjmie, że wykonawca zaoferował 0 dni.
W przypadku zaoferowania większej liczby dni skrócenia terminu niż 19, Zamawiający przyzna
maksymalną liczbę punktów za to kryterium jednocześnie wpisując do umowy termin wskazany
przez wykonawcę w ofercie.
3. Okres gwarancji KG.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium za wydłużenie okresu gwarancji.
Podstawowy okres gwarancji – 36 miesięcy
Zamawiający wymaga wskazania, w Formularzu oferty, o miesięcy wydłuży okres gwarancji na
wykonany przedmiot zamówienia (termin ten zostanie wpisany do umowy).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób.
36 miesięcy – 0 pkt
37-47 miesięcy – 5 pkt
48-60 miesięcy – 10 pkt
Zamawiający wymaga podania w Formularzu ofertowym pełnej liczby miesięcy, o które zostanie
wydłużony okres gwarancji na przedmiot zamówienia. W przypadku wskazania ułamkowej części
miesiąca, Zamawiający zaokrągli liczbę miesięcy w dół do pełnej wartości, bez zachowania reguł
matematycznych (tj. za 38,7 miesiąca Zamawiający przyzna punkty jak za 38 miesięcy).
W przypadku niewypełnienia tego pola w Formularzu ofertowym przez wykonawcę, Zamawiający
przyjmie, że wykonawca zaoferował 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania większej liczby miesięcy okresu gwarancji niż 60, Zamawiający przyzna
maksymalną liczbę punktów za to kryterium jednocześnie wpisując do umowy okres gwarancji
wskazany przez wykonawcę w ofercie.

Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
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Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony
w art. 94 ustawy P.Z.P.

2.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

3.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 P.Z.P.

4.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest
przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców.
Zgodnie z treścią art. 141 ustawy P.Z.P. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej
odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 §1 KC.

5.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu
ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 5 do SIWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu
o zamówieniu.

Rozdział 22. Inne informacje
1. Zamawiający nie przewiduje:
1)

składania ofert wariantowych,

2)

zawarcia umowy ramowej,

3)

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

4)

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

5)

rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) ustawy P.Z.P. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu czynności będących elementami
zamówienia podstawowego, tj. remont pomieszczeń lub przestrzeni. Przewidywana wartość
zamówień uzupełniających: do 25% wartości zamówienia podstawowego.
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Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy P.Z.P.
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Rozdział 24. Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 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 osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
reprezentowany przez Dyrektora Jerzego Solińskiego, adres e-mail: zs7@zs7.eu
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: zs7@zs7.eu
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu:
a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust.
1 lit. a, b, c, d, e RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i
instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do
czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji zadania. Dane
przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do
wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez okres 6 lat. Po
tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres
wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b) operatorzy pocztowi i kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub
świadczenia usługi,
e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana
danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Nr sprawy ………..
Nazwa i adres WYKONAWCY
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP ...................................... Bank/Nr konta: ……………..............................................................................
KRS………………………………../wpis aktywny do CEIDG
e-mail: ................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ................................................................................

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont klatki schodowej, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia - …………………………………… zł brutto.
2. Oferuję skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o ……… dni.
3. Oferuję wydłużenie okresu gwarancji do ……… miesięcy.
4. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.
5. Oświadczam, że wykonawca odbył / nie odbył* wizji lokalnej.
6. Oświadczamy, że:
1)

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale 2 ust. 4 SIWZ do realizacji zamówienia przy
czynnościach określonych w SIWZ zaangażujemy osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy

2)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń,

3)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.

4)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego,

5)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,

6)

zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych robót/nazwa firmy podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych robót/nazwa firmy podwykonawcy)
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7. OŚWIADCZAM/Y, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………. do ………….
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr …………… do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być
one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 P.Z.P.
8. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
9. OŚWIADCZAM/Y, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum1 dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………………..
10. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
11. Oferta została złożona na ……………………… stronach
12. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
1)

…………………………………………………

2)

…………………………………………………

3)

…………………………………………………

4)

…………………………………………………

5)

…………………………………………………

6)

…………………………………………………

7) …………………………………………………
………………………….
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

1

Niepotrzebne skreślić.
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy
Firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Remont klatki schodowej”,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Rozdziale V SIWZ.

………...........…….……. (miejscowość), dnia ………….…2020 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 Rozdziale V SIWZ), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………......................................……………...……………………………………………
……………………………………...…………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:
……………………………………..............................................................................……………………………………………
……………………………………………………………...
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….2020 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 ………….…2020 r.

…………………………………………
(podpis)
UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg
złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w
SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Remont klatki schodowej”,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z
postępowania na podstawie ww. przepisu]

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…2020 r.

…………………………………………
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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:……………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

…………….……. (miejscowość), dnia ……………2020 r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………

(podać

pełną

nazwę/firmę,

siedzibę/miejsce zamieszkania i adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL, REGON, KRS)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………2020 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 ………………2020 r.

…………………………………………
(podpis)
UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg
złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w
SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
składa
niniejsze
oświadczenie
dotyczące
tych
podmiotów.
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Załącznik nr 2A do SIWZ

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

rozporządzenie 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).
1)

* 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
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UWAGA! Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Pieczęć Wykonawcy
Firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy .............................................................................
...................................................................................................................................................
Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy ...............................................................
Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont klatki schodowej”, w
związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843), oświadczamy, że;
1.

Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.). *2

2.

Po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na „Remont klatki schodowej”:
a)

nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) z żadnym z tych
Wykonawców*;

b)

należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli
oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/ nie przedstawiamy* następujące dowody, że
powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**
………………………………………………………………………………………….….........……**
........................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
** należy wpisać grupę kapitałową
Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno
być złożone przez każdy podmiot.
Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje
wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) złożyli
odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.
2

W przypadku wyboru pkt 1 niniejszego oświadczenia, Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.
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........................................... dnia ...........................2020 r.

......................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
z nich przy wykonywaniu zamówienia

niezbędnych

zasobów

na

okres

korzystania

Nazwa (firma)/ imię i nazwisko, siedziba/miejsce zamieszkania i adres podmiotu oddającego
potencjał:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: „Remont klatki schodowej”

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy realizacji zamówienia będzie
następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) zrealizuję/ nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………
(podpis podmiotu / osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu)
*

niepotrzebne skreślić
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