
 

 

 

 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

 

RZ.273.19.2.2020 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku A, Obiekt 02 – rejon 

zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego” 

 

Numer sprawy - PN 19/20. 

 

 
____________________________________ZATWIERDZAM 

     Kierownik Zamawiającego data: 03 lipca2020 r.  

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy; 

 

 

 

 

; 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

\ 

 

 

 

 

; 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

 Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 5. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej;  

Załącznik nr 6. Istotne postanowienia Umowy; 

 

 

 

 

Załącznik nr 7. Wykaz osób z oświadczeniem; 

Załącznik nr 8. Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

 

; 

Załącznik nr 9. Przedmiar robót – branża budowlana; 

 

 

Program Funkcjonalno - Użytkowy; 

Załącznik nr 10. Przedmiar robót – branża elektryczna; 

 

 

Załącznik nr 11. Przedmiar robót – branża sanitarna; 

Załącznik nr 12. STWiOR– branża budowlana; 

STWiOR- Załącznik nr 13. STWiOR– branża elektryczna; 

 

 

 

Załącznik nr 14. STWiOR– branża sanitarna; 

  

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty, która nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ I  

Instrukcja dla Oferentów 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

1.1. Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Sekretariat Rektora-Komendanta  48-22-56-17-624, fax 22 833-07-24; 

Dział Zamówień Publicznych   48-22-56-17-694; 

Monika Łukawska    kontakt w kwestiach formalnych 

Adres e- mail     zam@sgsp.edu.pl; 

Dział Inwestycji Remontów i Konserwacji 48-22-56-17-571; 

Hubert Waśniewski    kontakt w kwestiach technicznych; 

Adres e- mail      inwestycje@sgsp.edu.pl; 

Adres strony internetowej SGSP   www.sgsp.edu.pl; 

NIP      118-00-35-927; 

REGON     000173410. 

1.2. Godziny pracy: 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo 

oraz uwzględnieniem dni wolnych ustanowionych na mocy decyzji administracyjnych  

dla Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Pana Rektora Komendanta zwana dalej 

Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu 

pomieszczeń w budynku A, Obiekt 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu 

zakwaterowania plutonu magisterskiego”. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. Zwana dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp. 

1) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

a) drogą elektroniczną w BZP; 

b) na stronie internetowej Zamawiającego; 

c) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2) Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 

niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ” w szczególności zastosowanie mają przepisy: 

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane; 

c) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

d) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy; 

e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych; 

f) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług; 

mailto:inwestycje@sgsp.edu.pl
http://www.sgsp.edu.pl/
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g) Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno 

-prywatnym; 

h) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

i) Przepisy wykonawczych do w/w ustaw. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. Remont pomieszczeń w budynku A, 

ob. 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu 

magisterskiego. Obiekt jest położony w Warszawie przy ulicy Siemiradzkiego 2. Roboty remontowe 

dotyczą pomieszczeń, korytarzy i sanitariatów o łącznej powierzchni 652,34 m² zlokalizowanych  

na parterze i pierwszym piętrze budynku pobawionego windy. W skład zamówienia wchodzi również  

remont klatki schodowej głównej i bocznej tego samego budynku. Szczegółowy opis zakresu prac został 

podzielony na trzy branże: budowlaną, elektryczną i sanitarną. 

 

I. Branża budowlana: 

1. Remont pomieszczeń mieszkalnych i korytarza; 

 demontaż karniszy, 

 wymiana okładzin płytkowych ściennych sanitariatów (WC, natrysk) w pokojach nr 6, 8 – 25, 

 wymiana płytek posadzek w natryskach w pokojach nr 6, 8 – 25, 

 wykonanie izolacji posadzek oraz ścian natrysków w sanitariatach w pokojach nr 6, 8 – 25, 

 wymiana sufitów podwieszanych w korytarzykach przed pokojami nr 110 – 117 oraz na  

korytarzu parteru (w korytarzu piętra wymiana uszkodzonych płyt), 

 regulacja stolarki okiennej, 

 regulacja stolarki drzwiowej z wymianą wkładek w drzwiach wejściowych do pokoi, 

 wymiana skrzydeł drzwiowych łazienkowych we wskazanych sanitariatach w pokojach, 

 wymiana uszkodzonych szyb okiennych w pokoju nr 25 oraz na korytarzu parteru, 

 wykonanie zabudów gipsowo-kartonowych instalacji c.o. w pokojach piętra, 

 naprawa uszkodzonych zabudów gipsowo-kartonowych wraz z uzupełnieniem wykładziny 

PCV  zgrzewanej na korytarzach, 

 wymiana uszkodzonych płytek podłogowych w pokojach i na korytarzach, 
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 malowanie ścian i sufitów (ściany farba lateksowa), 

 malowanie wskazanej stolarki drzwiowej, 

 wymiana drabiny wejściowej na poddasze, 

 montaż krat przesuwnych zamykających korytarzyki przed pokojami nr 110 – 117, 

 czyszczenie posadzek gresowych w pokojach i na korytarzach, 

 czyszczenie ściennych okładzin PCV na korytarzach; 

 
2. Remont sanitariatów nr 30, 124; 

 wymiana okładzin płytkowych ściennych, 

 wymiana posadzki płytkowej w natryskach, 

 wykonanie izolacji posadzki oraz ścian natrysków, 

 regulacja stolarki okiennej, 

 regulacja stolarki drzwiowej, 

 wymiana skrzydła drzwiowego do WC w pom. nr 30, 

 zabudowa instalacji c.o. w pom. nr 30, 

 malowanie ścian i sufitów, 

 czyszczenie posadzek gresowych;  

 
3. Remont klatki schodowej – głównej 

 rozbiórka podestu wejściowego, 

 wykonanie podestu z płytek chodnikowych, 

 malowanie ścian i sufitu, 

 malowanie cokołów; 

 
4. Remont klatki schodowej bocznej 

 rozbiórka posadzki parkietowej, 

 wykonanie izolacji posadzki, 

 wykonanie posadzki gresowej, 

 malowanie ścian i sufitu; 

 

II. Branża elektryczna: 

1. Prace demontażowe;  

a) Demontaż gniazdek 1-faz. podwójnych w pokojach mieszkalnych, 

b) Demontaż gniazd w pokojach (kącikach sanitarnych) i łazienkach IP44,   

c) Demontaż gniazdek pojedynczych na korytarzach i w pozostałych pokojach 

 i pomieszczeniach, 

d) Demontaż łączników jednobiegunowych i dwubiegunowych w pokojach mieszkalnych, 

częściach wspólnych i łazienkach, 

e) Demontaż gniazd RJ45 i okablowania telefonicznego, 

f) Demontaż opraw oświetleniowych podstawowych w pokojach,   

g) Demontaż opraw plafonier w  kącikach sanitarnych i łazienkach,   

h) Demontaż opraw na korytarzach w suficie podwieszanym,     

i) Demontaż opraw ewakuacyjnych kierunkowych, 

2. Wykucie bruzd w tynku na ścianie i suficie ułożenie kabli YDYp 3x1,5 mm2 instalacji 

oświetleniowej w łazience w celu montażu dodatkowego kinkietu i odtworzenie tynku;  
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3. Wykucie bruzd w tynku na ścianach ułożenie kabli YDYp 3x2,5 mm2 instalacji zasilającej 

gniazda w pomieszczeniu łazienki 318 i odtworzenie tynku; 

4. Montaż opraw LED IP20 natynkowych (paneli  LED 60x60 ok. 40W) w pokojach;  

5. Montaż opraw typu plafoniera LED IP44 (panel LED ok. 10W) w pokojach w kącikach 

sanitarnych;   

6. Montaż opraw typu plafoniera LED IP44 (panel LED ok. 10W) w  łazienkach w miejscach ich 

demontażu oraz dodatkowych opraw w łazienkach nad umywalkami i na suficie; 

7. Montaż opraw LED IP20 w suficie podwieszanym (paneli  LED 60x60 ok. 40W) na korytarzach;  

8. Montaż opraw awaryjnych oczek LED z autotestem i modułem 1h w suficie podwieszanym  

na korytarzach;   

9. Montaż opraw ewakuacyjnych kierunkowych LED z modułem 1h i autotestem; 

10. Montaż zdemontowanych łączników oświetlenia dwubiegunowych podtynkowych  

w pokojach w istniejących puszkach;  

11. Montaż ponowny łączników oświetlenia jednobiegunowych podtynkowych w pokojach, 

  na korytarzu i łazienkach;  

12. Montaż puszek w tynku fi 60 głębokich pod dodatkowe gniazda i łączniki oświetleniowe 

 w łazience; 

13. Montaż ponowny gniazd 230V IP20 pojedynczych zasilających podwójnych w jednej puszce 

 w pokojach; 

14. Montaż ponowny gniazd 230V IP44 pojedynczych w kącikach sanitarnych;  

15. Montaż ponowny gniazd 230V IP44 pojedynczych w łazienkach;  

16. Pomiary elektryczne przeciwporażeniowe, rezystancji izolacji, sprawdzenie wyłączników 

różnicowoprądowych;  

17. Pomiary parametrów oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 

18. Dokumentacja powykonawcza – kpl. (podpisana przez projektanta i kierownika robót oraz 

uzgodniona przez rzeczoznawcę ppoż. w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) 

obejmująca opis techniczny szczegółowy spis rzuty i rysunki, dokumentację materiałową 

w postaci deklaracji zgodności, atestów itp. oraz DTR urządzeń; 

III. Branża sanitarna: 

1. Demontaż urządzeń: umywalka z baterią , WC z płuczką, brodziki z baterią natryskową; 

2. montaż nowych urządzeń sanitarnych: umywalka z baterią , WC z płuczką, montaż wpustów 

podłogowych natrysków z baterią natryskową; 

3. Montaż podejść wody i kanalizacji; 

4. Wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji wodociągowej i kanalizacji; 

5. Wykonanie izolacji cieplnej; 

6. Wykonanie instalacji wyciągowej natrysków; 

7. Przeprowadzenie wymaganych prób instalacji; 

8. Roboty towarzyszące remontowi budynku w zakresie wymiany urządzeń sanitarnych; 

 

Uwaga! Charakterystykę oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:  

Załącznik nr 6. Istotne Postanowienia Umowy; 

 

 

Program Funkcjonalno - Użytkowy; 

Załącznik nr 9. Przedmiar robót – branża budowlana; 

Załącznik nr 10. Przedmiar robót – branża elektryczna; 

 

 

Załącznik nr 11. Przedmiar robót – branża sanitarna; 

Załącznik nr 12. STWiOR– branża budowlana; 

STWiOR- Załącznik nr 13. STWiOR– branża elektryczna; 
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Załącznik nr 14. STWiOR– branża sanitarna; 

]\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Określenie miejsc wykonania poszczególnych elementów remontu będzie wskazane w momencie 
wprowadzenia na budowę i w toku prac. 
Oferent ma możliwość i obowiązek z zapoznaniem się z warunkami prac i zakresem robót na etapie 
sporządzania oferty. 

3.2.  Gwarancja i rękojmia: 

1) Bezpłatna gwarancja na wykonane roboty budowlane i wbudowane wyroby budowlane  

– minimum 36 miesięcy. 

2) Rękojmia - termin rękojmi jest zrównany z terminem zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji  

i wynosi minimum 36 miesięcy. 

Uwaga!!! Termin gwarancji, oznaczony w pkt. 1) stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 

3.3. Termin wykonania: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w sposób i w terminach określonych  

w harmonogramie rzeczowym przedstawionym przez Wykonawcę w terminie trzech dni od 

podpisania umowy z zachowaniem następujących terminów realizacji zamówienia: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy najpóźniej w pierwszym dniu roboczym,  

który nastąpi po dniu zawarcia Umowy. 

2) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przekazaniu 

terenu budowy. 

3) Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 40 dni licząc od daty protokolarnego 

przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

4) Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, to jest w terminie  

minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące 

realizacji przedmiotu Umowy. 

Uwaga! Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5) dokonanie odbioru końcowego nastąpi w terminie i na warunkach określonych w Istotnych 

Postanowieniach Umowy. 

6) Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia może ulec zmianie wyłącznie  

na zasadach określonych w SIWZ oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących -

załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.4. Słownik Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane;  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;  

45262321-7 Wyrównywanie podłóg; 

45262520-2 Roboty murowe;   

45320000-6 Roboty izolacyjne; 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;   

45410000-4 Tynkowanie;  

45421131-1 Instalowanie drzwi;  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 

45431000-7 Kładzenie płytek;  

45442100-8 Roboty malarskie; 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;   

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 
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45320000-6 Roboty izolacyjne; 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;  

45450000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne. 

3.5. Ogólne informacje dla Wykonawcy: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) 

Pzp. 

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień 

Umowy oraz SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich. 

Uwaga! 

W przypadkach gdzie określono wyrób budowlany nazwami towarowymi należy traktować je jako 

przykładowe określające pożądane min. parametry techniczne i dopuszcza się rozwiązania równoważne 

nie gorsze pod względem funkcji i parametrów technicznych danego wyrobu. Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne sportowych systemów podłóg drewnianych spełniających wymogi normy PN EN 

14904:2009, materiały równoważne muszą wykazać zgodność w zakresie: amortyzacji, odkształcenia 

pionowego, odbicia piłki, tarcia, odporności na obciążenia toczne. 

Na Wykonawcy spoczywać obowiązek wykazania na etapie realizacji umowy, że oferowane przez niego 

rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający pod 

pojęciem materiały równoważne rozumie materiały odpowiadające pod względem jakościowym 

materiałom opisanym w dokumentacji lub spełniające parametry, jakie ma zapewnić dany materiał. 

Należy przyjąć, że chodzi o elementy istotne z punktu widzenia przedmiotu zamówienia. 

3.6. Procedura odwrócona: 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura  

z art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona). Postępowanie będzie prowadzone zgodnie  

z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. 

Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

W przypadku, gdy Wykonawca ten nie potwierdzi, że spełnia warunki udziału  

w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert,  

do przedłożenia stosownych dokumentów. 
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3.7. Informacja na temat Podwykonawców: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp wymaga wskazania przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – części zamówienia (zakresu 

zamówienia), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć części 

zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie 

dotyczy”.  

Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie 

zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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. Nowy podwykonawca, który 

jednocześnie przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, nie  może podlegać wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak 

Wykonawca. 

5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę.  

6) Szczegółowe warunki dotyczące wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców 

zwarte są  w Istotnych Postanowieniach Umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.8. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna):  

1) Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo 

do  reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych 

podmiotów, że  w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, 

zawrą między sobą umowę (i  przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania: 

a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum; 

b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia; 

c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem 

procentowego udziału w realizacji zamówienia); 

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie, 

f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu 

uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”); 

g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum  

do chwili ustania pełnego okresu ubezpieczeniowego; 

h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum w trakcie realizacji zamówienia. 

2) Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo  

do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo  
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do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, 

Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia 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 (każdy z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza,  

iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego 

warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym 

jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważniony 

do wykonania tej czynności. 

3.9. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp (podmiot trzeci): 

1) Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych.  

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. 

Zobowiązanie/zobowiązania podmiotów zawiera/ją w szczególności:  

a) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca);  

c) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca:  

 zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia;  

 zakres (charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem 

udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia np. umowa  

o podwykonawstwo) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

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

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty, zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1, 
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4 oraz 8 ustawy Pzp (stosowne oświadczenie składa wykonawca w załącznikach 2, 3, oraz 4  

do SIWZ). 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi lub roboty, 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 oferta Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, przedstawienia także w odniesieniu  

do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 4.4.3 SIWZ.  

3.9. Klauzula społeczna 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy w sposób określony w ustawie z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). Wykonawca zobowiązany jest ściśle 

przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

2) Czynnościami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności: malowanie, kładzenie płytek, 

tynkowanie, roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, demontaż i montaż instalacji: elektrycznej  

i sanitarnej. 

3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

w/w. wymogów; 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Dowodami są: 

a) 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; 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. 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, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

określonej w Istotnych Postanowienia Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

realizujących przedmiot zamówienia i traktowane, jako nienależyte wykonanie umowy.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3.10. Wizja lokalna: 

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 10 i 14 lipca 2020 o godz. 10.00. Zbiórka zainteresowanych 

wykonawców odbędzie się przy ul. Siemiradzkiego 2 w Warszawie (biuro przepustek SGSP).  

Osobą do kontaktu jest Hubert Waśniewski, tel. 22 56-17-571; 

Zainteresowani wykonawcy zobowiązani są do przesłania informacji o osobach, które mają wziąć udział 

w wizji, najpóźniej na dzień 10 i 16 lipca 2020r. o godz. 09.30 .na adres: inwestycje@sgsp.edu.pl. 

W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem robót Zamawiający zaleca 

przeprowadzenie wizji lokalnej. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających 

z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były  

do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 

Uwaga! W związku z panującą obecnie sytuacją zagrożenia epidemicznego, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość odwołania wizji lokalnej. 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
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4.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

a) Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 4 

oraz 8 ustawy Pzp. 

b) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu 

do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz  

ust. 5 pkt. 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp. 

c) Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp  

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub 

ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 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 z wyłączeniem 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz dla których nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne   

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez niego  

na podstawie pkt. 4.1.2) SIWZ. 

4.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w celu wykazania się brakiem podstaw  

do wykluczenia: 

1) W celu wykazania się brakiem podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga od Wykonawców: 

a) oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

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

b) oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia  

w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp; 

c) zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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; 

d) zaświadczenia od właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24 aa ustawy zbada, czy nie zachodzą wobec 

innych podmiotów podstawy wykluczenia.  

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie  

i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienia, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.  

4.3 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający 

wymaga od Wykonawców: 

4.3.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. 

4.3.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy:  

a) posiadania (na dzień składania ofert) polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie  

się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej ostatnio działalności zawodowej, 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej równą lub wyższą 

1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); 

b) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż  

400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku.  

4.3.3. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 

a) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną 

lub zawodową, polegającą na doświadczeniu zdobytym poprzez należyte wykonanie (a w przypadku 

robót okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

okresie), co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości min. 500 000,00 zł każda, polegających 

na wykonaniu remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni min 400 m2. 

Uwaga! 

Za wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu budynku użyteczności 

publicznej o powierzchni min 400 m2 uznaje się:. 

 roboty wykonane w na podstawie jednej umowy w okresie ostatnich 5 lat; 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie  

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego wykaz robót budowlanych 

potwierdzających spełnienie tego warunku wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie 

wykazanych robót budowlanych, w szczególności zawierające informacje, czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  
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Dowodami są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal są wykonywane) a jeżeli 

z  uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

-wykaz robót: powinien zawierać przedmiot zamówienia (szczegółowy zakres), wartość zamówienia, 

daty wykonania, nazwę i adres podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane lub  

są wykonywane. Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne, co oznacza,  

że w wykazie robót muszą zostać zawarte wszelkie informacje, jakich wymagał od Wykonawcy 

Zamawiający  na potwierdzenie warunku udziału w postępowania.  

 

b)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: 

 przynajmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów;  

 przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

 przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów,  

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji, o których mowa 

powyżej. 

Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych 

w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

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

w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji 

w budownictwie.  

W przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, 

Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.  

Dowodami są:  

oświadczenie: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą 

oświadczenie o spełnianiu warunku. 

wykaz osób: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi na wezwanie 

zamawiającego wykaz osób które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialne 
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będą za kierowanie robotami budowalnymi wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia wraz  

z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego wykaz osób 

potwierdzający spełnienie tego warunku wraz z kopią posiadanych uprawnień zawodowych  

i dowodami na potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

Uwaga!!! 

a) Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty 

przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek wykazania się dowodami  

na wykonanie należyte dwóch robót budowlanych zgodnie z warunkami SIWZ, musi zostać 

spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę)  

lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca. 

 – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

c) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem 

polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępnia wystarczającą ilość tłumaczy, 

wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii specjalności 

występujących przy realizacji zamówienia. 

4.4.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów. 

 

4.4.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23 

ustawy Pzp- załącznik nr 2 - (w przypadku ofert składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa 

oświadczenie w swoim imieniu); 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania art.24 ust.5 pkt. 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp - 

załącznik nr 3 - (w przypadku ofert składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa 

oświadczenie w swoim imieniu); 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 - (w przypadku ofert 

składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa oświadczenie w swoim imieniu); 

4) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 

5) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w wersji papierowej i elektronicznej 

dołączony do oferty na płycie CD w formacie PDF oraz ATH; 

6) dowód wniesienia wadium; 
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7) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, 

8) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku wygrania przetargu, przed 

zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu); 

9) informację na temat Podwykonawców. 

10) zobowiązanie podmiotu trzeciego -jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych; 

4.4.2. Dokumenty składane bez wezwania Zamawiającego: 

Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) - załącznik nr 5. 

W przypadku ofert składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa oświadczenie w swoim 

imieniu); 

4.4.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

1) Zaświadczenie z US – zgodnie z pkt. 4.2.1. c) SIWZ; 

2) Zaświadczenie z ZUS- zgodnie z pkt. 4.2.1. d) SIWZ; 

3) Polisę ubezpieczeniową OC – zgodnie z pkt.4.3.2. a) SIWZ; 

4) Dowód potwierdzający posiadanie środków finansowych – zgodnie z pkt.4.3.2. b) SIWZ; 

5) Dowody na posiadanie wymaganego doświadczenia – zgodnie z pkt.4.3.3. a) SIWZ;  

6) Wykaz osób wraz z dowodami zgodnie z pkt.4.3.3. b) SIWZ.  

4.4.4.Uwagi (dotyczące wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 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 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700 z późn. zm.). 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta  

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3– składa dokument lub dokumenty wystawione 
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w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, 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; 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokument, o którym mowa w pkt. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu.  

5) 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 

powyżej, 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.  

6) 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 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

5.1. Sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1481 z późn.zm.) lub za pośrednictwem 

posłańca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej:  

a) ofertę wraz z załącznikami;  

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów -

dotyczące Wykonawcy (poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia) i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy;  

c) pełnomocnictwa;  

d) umowę; 

e) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 4.4. SIWZ. 

2) Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie 

lub drogą elektroniczną przekazując skan korespondencji na adres: e- mail: zam@sgsp.edu.pl., 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa  

w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziano tylko formę pisemną. 

3) W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Strony wymagają na żądanie każdej  

ze stron potwierdzenia faktu ich otrzymania. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga 

takich potwierdzeń.  

mailto:zam@sgsp.edu.pl
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4) W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo 

takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy 

po wydrukowaniu prawidłowego raportu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu 

informacji. 

5.2.Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji, kierując swoje 

zapytania na adres mailowy: zam@sgsp.edu.pl z jednoczesnym wysłaniem oryginału zapytania 

pocztą tradycyjną.  

2) Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

lub drogą telefoniczną.  

3) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z  prowadzonym 

postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie 

skierowane nie później niż: 

– na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

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

wyznaczonego terminu składania. 

4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  

po upływie terminu składnia wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania.  

5) Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie 

www.sgsp.edu.pl - zakładka BIP. 

7) W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. 

8) O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta któremu przekazano 

specyfikację. 

9) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej ofercie, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

10) Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:  

Monika Łukawska –Przewodnicząca Komisji przetargowej (w godz. 7.00-15.00 w dni 

powszednie), nr telefonu +48 22 56 17 694, 

Hubert Waśniewski – w kwestiach merytorycznych (w godz. 7.30.00-15.30 w dni powszednie), 

nr  telefonu +48-22-56-17-571; 

 

6. Wadium. 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie dwanaście tysięcy 

złotych). 

6.1. Wymagania dotyczące wniesienia wadium: 

1) Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach: 

a) pieniądzu, wpłaconym na konto:  
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Bank BGŻ BNP PARIBAS 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.  U.  Nr 

109, poz. 1158, z późn.zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

- kwotę gwarancji, 

- termin ważności gwarancji, 

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej; 

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  

lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

UWAGA: 

w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium 

wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać 

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub Lidera konsorcjum, jako 

działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.  

Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność  

z oryginałem. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: 

 

WADIUM 

Na „Remont pomieszczeń w budynku A, ob. 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz 

remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego”. 

Nr sprawy PN/19/20 

3) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym 

również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania 

ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

4) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu i godzinie wyznaczonym na składanie ofert, przy czym, 

w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej  

w pkt 6 SIWZ kwoty na rachunek Zamawiającego.  
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6.2.Zwrot wadium: 

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający będzie 

uprawniony do zatrzymania wadium. 

2) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składnia ofert.  

4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,  

co spowodowało brak możliwości wybrania złożonej przez wykonawcę oferty, jako 

najkorzystniejszej. 

7) Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego  

w przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

7. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 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, na okres  

nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  

nie powoduje utraty wadium (jeśli dotyczy). 

8. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

2) Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.  

3) Na ofertę w niniejszym postępowaniu składają się: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) podpisany przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty; 
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b) oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; 

c) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba podpisująca 

ofertę/poświadczająca za zgodność kopie dokumentów, nie jest wymieniona  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

d) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę (jeśli dotyczy). 

4) W treści formularza ofertowego należy określić w szczególności: 

a) łączną cenę ofertową brutto; 

b) cenę ofertową za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia; 

c) termin realizacji zamówienia; 

d) zakres składanych zobowiązań dotyczących: m.in.: gwarancji, terminu realizacji zamówienia, 

warunków płatności, okresu związania ofertą, akceptacji bez zastrzeżeń wszystkich postanowień 

SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy i określonych tam zasad i warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

5) Wymaga się, aby: 

a) wszystkie strony oferty wraz z załączonymi dokumentami były ponumerowane oraz połączone 

w sposób trwały utrudniające ich dekompletację; 

b) każdą stronę oferty, poprawki lub zmiany w ofercie, parafowała osoba podpisująca ofertę; 

c) wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie  

za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu  

za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą 

złożyć stosowne pełnomocnictwo. 

d) każdą stronę oferty, poprawki lub zmiany w ofercie, parafowała osoba podpisująca ofertę, 

 

6) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że 

informacje te nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie  

są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie  

są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji  

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

Zastrzeżoną część oferty Wykonawca powinien oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości,  

iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) 

opakowaniu oznaczonym napisem: 

 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ” 
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W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający może potraktować daną  

informację jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

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

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne. 

7) Ofertę przygotowaną do wysłania należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

8) Na opakowaniu należy zamieścić dane adresowe jak niżej: 

Dane adresowe 

Nadawcy                                                                              SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

                                                                                               ul. Juliusza Słowackiego 52/54;  

                                                                                               01-629 WARSZAWA 

OFERTA na 

„ Remont pomieszczeń w budynku A, ob. 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz remont 

rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego” 

 

 

Numer postępowania - PN 19/20. 

Uwaga!!! 

Nie otwierać opakowania przed 20 lipca 2020 r. godz. 10.00 

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu takich zmian  

w terminie na składania ofert. Powiadomienie składa się wg takich samych zasad jak składanie 

oferty - w kopercie oznaczonej jak w pkt. 8.9. SIWZ oznakowanej napisem ZMIANA.  

Tak oznaczone koperty zostaną otwarte podczas otwierania ofert i dołączone do oferty 

Wykonawcy, który zmiany wprowadził. 

10) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać się z postępowania, 

zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego, z tym, że kopertę z powiadomieniem należy 

oznaczyć napisem: 

Dane adresowe Wykonawcy: 

 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54  ; 01-629 WARSZAWA 

 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

 

11) Koperty z powiadomieniem: „WYCOFANIE OFERTY” zostaną na otwarciu ofert otwarte  

w pierwszej kolejności i po ustaleniu zgodności danych z danymi na opakowaniu oferty 

Wykonawcy, spowodują, że oferta wycofana nie będzie otwierana.  

12) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

13) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
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ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

15) W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów w języku obcym. 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę przygotowaną i zaadresowaną jak w pkt. 8 SIWZ należy złożyć tylko w KANCELARII OGÓLNEJ 

SGSP w Warszawie – pok. 117 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego  2. 

2) Godziny pracy Kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 

3) Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2020 r. o godz. 09.45. 

4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

odnotowania wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej SGSP. 

5) Oferta złożona w Kancelarii Ogólnej w terminie późniejszym od wskazanego jak wyżej lub złożona 

w inny sposób, zostanie potraktowana, jako złożona po terminie i zgodnie  

z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie niezwłocznie zwrócona. 

6) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w Dziale Zamówień Publicznych pok. 

320 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2. 

8) Otwarcie ofert jest jawne.  

9) Procedurę otwarcia ofert wyznacza art. 86 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

10) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego- 

www.sgsp.edu.pl BIP w zakładce zamówienia publiczne. 

11) Informacje z otwarcia ofert dotyczące: 

a) podanej kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar robót. Kosztorysy 

ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. W kosztorysie ofertowym należy 

określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące 

iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę 

pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym, ogólną 

łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.  

3) ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i winny 

ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki 

obmiarowej wraz z: 

- materiałami, wyrobami budowlanymi, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania 

jednostki obmiarowej, w tym wynikającymi z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru Robót wraz z przedmiarem. 

-wszelkimi robotami, pracami pomocniczymi, tymczasowymi i towarzyszącymi, które są konieczne do 

prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym pracami 

pomocniczymi, tymczasowymi i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej; 

http://www.sgsp.edu.pl/
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-wszelkimi innymi robotami, pracami, badaniami, czynnościami, obowiązkami i wymogami 

wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót). 

 

UWAGA: 

1) Jednostki miary i ilości robót podane w kosztorysie ofertowym każdorazowo obowiązują 

Wykonawcę. Wykonawca w kosztorysie ofertowym podaje wszystkie ceny z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady 

zaokrąglania liczb, zgodnie z którą: 

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość 

ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16); 

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość 

ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); 

c) Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad 

zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 

przedstawionymi zasadami; 

d) W formularzu ofertowym należy zastosować właściwą stawkę Vat zgodną z ustawą  

o podatku od towarów i usług. Każdy z Wykonawców może zaproponować jedną cenę i nie 

może jej zmienić tak w odniesieniu do ceny łącznej – ofertowej jak i cen jednostkowych  

na określone produkty. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

 

4) Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek  

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego (jeśli dotyczy), 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.  

5) Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

a) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; 

b) import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług; 

c) mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

 

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  

W pierwszym etapie oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert pod względem przesłanek 

określonych w art. 89 Pzp. Z ofert nie podlegających odrzuceniu dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej wg niżej podanych kryteriów: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty brutto (C) 60 pkt. 

Okres Gwarancji (G) 10 pkt 

Zatrudnienie osób bezrobotnych(Z) 15 pkt 

Samodzielność przy realizacji zadania (S)   15 pkt 
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a) Opis kryterium „cena oferty brutto” (Kryterium (C)) 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

      najniższa cena spośród  złożonych ofert 

 liczba punktów = ----------------------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium) 

                        cena oferty badanej 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

b)  Opis kryterium: Termin Gwarancji(G). 

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do długości okresu gwarancji oferowanej przez 

Wykonawcę na wykonane roboty budowlane i wbudowane wyroby budowlane (z wyłączeniem 

podłogi), zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy i będzie 

liczony od dnia odbioru końcowego. Punkty naliczane będą w następujący sposób: 

Oferowana gwarancja: 

36 miesięcy i powyżej jednak mniej niż 48 miesięcy – 0 pkt. 

48 miesięcy i powyżej jednak mniej niż 60 miesięcy - 5 pkt. 

60 miesięcy i więcej - 10 pkt. 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza ofertowego 

(załącznik nr 1) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2Formularza ofertowego (Załącznik 

nr 1) okresu gwarancji, Zamawiający do oceny przyjmuje minimalny okres (termin) gwarancji tj. 36 

miesięcy. Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

 

Zamawiający przyznaje łącznie maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana 

oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert 

wg wzoru: 

c)  Opis kryterium „Zatrudnienie Osób Bezrobotnych (Z)” 

Kryterium to wynika z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3 Formularza ofertowego (załącznik nr 1), dotyczącego 

liczby osób bezrobotnych, których wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia na 

umowę  

o pracę. Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze 

czasu pracy (pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru 

czasu pracy (etaty częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiający dokona zsumowania etatów 

częściowych, tj. 2x1/2 etatu = 1 osoba (jeżeli np. wykonawca wskaże 3 pracowników zatrudnionych  

na ½ etatu do oceny przyjmie się jedną osobę, jeżeli 5 osób do oceny przyjmie się 2 osoby). W ramach 

tego kryterium punkty będą naliczane w następujący sposób: 

Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji tego zamówienia: 

0 osób – 0 pkt; 

1 osoba– 5 pkt; 

2 osoby– 10 pkt; 

3 osoby – 15 pkt; 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 Formularza ofertowego 

(załącznik nr 1) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza ofertowego (Załącznik 

nr 1) liczby osób bezrobotnych zatrudnionych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, 

Zamawiający do oceny przyjmuje, że będzie to zero osób. 

Maksymalnie można uzyskać 15 pkt. 
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d)  Opis kryterium „Samodzielność (S)” 

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do zakresu robót wykonanych samodzielnie 

(własnymi siłami Wykonawcy – bez podwykonawcy) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

Punkty naliczane będą w  następujący sposób: 

0 robót – 0 pkt; 

1 robota - 5 pkt; 

2 roboty – 10 pkt; 

3 roboty - 15 pkt; 

gdzie: 

1 robota oznacza: - samodzielne ułożenie glazury i terakoty. 

2 roboty oznaczają: samodzielne ułożenie glazury i terakoty + malowanie. 

3 roboty oznaczają: samodzielne ułożenie glazury i terakoty + malowanie + demontaż i montaż 

armatury. 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 4 Formularza ofertowego 

(załącznik nr 1) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 4 Formularza ofertowego (Załącznik 

nr 1) liczby robót wykonywanych osobiście - bez podwykonawców, Zamawiający do oceny przyjmuje, 

że Wykonawca nie deklaruje samodzielności w wykonaniu zamówienia i przyzna w tym kryterium zero 

punktów. Maksymalnie można uzyskać 15 pkt. 

 

Suma punktów uzyskana przez ofertę = C+ G+Z + S. 

 

C – - Cena – ilość punktów uzyskanych; 

G – Gwarancja – ilość punktów uzyskanych; 

Z – Zatrudnienie bezrobotnych- ilość punktów uzyskanych; 

S – Samodzielność - ilość punktów uzyskanych. 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona  

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady: jeżeli parametr miejsca 

tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego 

jest 5 i wyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1) Osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy powinny legitymować 

się  dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono 

z dokumentów załączonych do oferty. 

2) Dokumenty wymagane do Umowy: 

a) Umowa o podwykonawstwo (jeśli dotyczy); 

b) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy); 

c) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

d) Polisa OC; 

e) Oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę; 

3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia 
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umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez 

okres trwania umowy. 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości brutto umowy. 

2) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy  

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) Pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych  

w art. 148 ust. 2 Pzp. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego:  

Bank BGŻ BNP PARIBAS nr 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 

tytułem: „Remont pomieszczeń w budynku A, ob. 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz 

remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego”.  

Nr sprawy PN 19/20 

5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je  

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: 

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

- dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia 

nadany przez Zamawiającego, 

- precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

- kwotę gwarancji, 

- zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

- zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

- określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla Zamawiającego. 

8) Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego 
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9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 

ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

10) Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż 

jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

11) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych  

w załączniku nr 6 –Istotnych Postanowieniach Umowy. 

14.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy na warunkach określonych w Istotnych 

Postanowieniach Umowy stanowiącym złącznik nr 6 do SIWZ. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z spośród pozostałych ofert.  

15. Zmiana umowy. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy, w przypadku: wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej: 

A. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót 

1. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 

w umownym terminie; 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót;  

2. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach 

zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 

gruntów pod inwestycję, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma –typowych  

w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 

właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt .1 –3 termin Czasu 

Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
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b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości Robót. 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu 

technicznego istniejących elementów budynku  

f)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych,  

g)konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 

pierwszeństwa  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. B możliwa jest  

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany 

lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia 

odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia.  

Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych  

do wyceny robót w ofercie wykonawcy. 

 

2. Zmiany osobowe 

a) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej 

Wykonawcy. 

b) Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla 

dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 

3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy; 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.  

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.  

g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a, d, e, f, g możliwa jest  

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany 

lokalizacji budowanych urządzeń. 
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W przypadku pkt. .3.b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te 

zmiany przepisów. 

W przypadku pkt. .3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych  

w umowie. 

W przypadku pkt 3.d zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji  

i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia  

w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą 

żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana  

nr rachunku bankowego);  

b) zmiany danych teleadresowych,  

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych  

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ 

e) wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w Istotnych Postanowieniach Umowy 

stanowiącymi integralną część SIWZ. 

Pozostały katalog przewidywanych zmian zawierają Istotne Postanowienia Umowy- załącznik nr 6  

do SIWZ.  

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

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 

Pzp w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania wyłącznie 

wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczeniu odwołującego z postępowania; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

17. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty 

elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl) 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  

01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń w budynku A, ob. 02 – rejon zakwaterowania IV 

kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego”, znak PN 19/20, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres 

przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 26/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.  

„w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 

5. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.  

6. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7.Posiada Pani/Pan: 

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; 

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych **; 

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(-),  

że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.Nie przysługuje Pani(u): 

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

mailto:sgsp@sgsp.edu.pl
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         Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

   (pieczęć Oferenta) 

OFERTA 

 

Do: 

Rektora – Komendanta 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku A, Obiekt 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii 

oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego” Znak sprawy PN 19/20. 

Ja/my niżej podpisany/i:  

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Nr regon Telefon komórkowy Faks E-mail 

    

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA: 

- Mikroprzedsiębiorstwo  

 

- Małe przedsiębiorstwo  

 

- Średnie przedsiębiorstwo 

 

 

 

 

1. Ja (my) niżej podpisany (i), po zapoznaniu się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia a także po 

uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, 

składam(y) ofertę na realizację całości przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ (w tym 

z załącznikami, które stanowią jej integralną część oraz wyjaśnieniami do SIWZ i jej modyfikacjami)  

oferujemy „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku A, Obiekt 02 – rejon zakwaterowania 

IV kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego  

za cenę ofertową brutto: ................................................................ PLN (słownie: 

……………………………………………………………) zgodnie z załączoną kalkulacją kosztorysową wykonaną 

metodą szczegółową, w tym VAT .............zł (ze stawką podatku VAT.........%), netto:.................. PLN 

(słownie: ………………………………………………………………….…………..). 

 

2. Udzielamy bezpłatnej gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane wyroby 

budowlane na okres ……………………m-cy (min. 36 m-cy 

Uwaga! Okres gwarancji określony w pkt.2, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
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3. Zamierzamy zatrudnić ……………………………..…… osoby bezrobotne zatrudnione na cały etat. 

Zamierzamy zatrudnić ………………………………….. osoby bezrobotne na 1/2 etatu. 

Uwaga! Liczba osób zatrudnionych określona w pkt.3, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

 

4. Samodzielnie wykonamy ……………………………….roboty budowlane (należy określić dokładnie 

rodzaj robót zgodnie z opisem kryteriów zawartych w pkt. 11 SIWZ. 

Uwaga! Liczba samodzielnie wykonanych robót budowlanych określona w pkt.4, stanowi jedno  

z kryteriów oceny ofert. 

 

5. OŚWIADCZAM/MY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem  

do reprezentowania mnie/nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu  

i zawarcia umowy jest: 

______________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym 

zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

6. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. OŚWIADCZAM/MY*, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu2 . 

8. AKCEPTUJĘ/MY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i Istotnych Postanowieniach Umowy. 

9. UWAŻAM/MY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 

pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców* 
niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

................................................................................................................................................................... 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie: 

................................................................................................................................................................... 
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia). 

11. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się z „Istotnymi Postanowieniami Umowy” będącym 

załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  

                                                           
1 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2 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). 

 



 
 

Strona 35 z 44 
 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

12. Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 K.k. 

(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 676 z późn. zm). 

13. OŚWIADCZAM/MY, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania]3 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

UWAGA!!! Wykonawca załącza do oferty dokumenty poświadczające zasadność zastrzeżenia 

14. OŚWIADCZAM/MY, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie3 prowadził do powstania po 

stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

Wypełnić wyłącznie, jeżeli Wykonawca oświadczył, że wybór jego oferty BĘDZIE prowadził  

do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego: 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

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

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..…. zł (słownie 

………………..…….) 

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty 

załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………….; 

2) ………………………………………………………………………….; 

3) ………………………………………………………………………….; 

4) ………………………………………………………………………….; 

5) ………………………………………………………………………….; 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

            (podpis Wykonawcy/ów) 

 

  

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

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

publicznych (zwana dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, znak PN 19/20, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  

 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

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 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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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 lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

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. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020roku   

                        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

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

publicznych (zwana dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, znak PN 19/20, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 4 oraz 8 

ustawy Pzp. 

 

24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 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 (…). 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić  

24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 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. 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić 
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art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: Zamawiający wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

 

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

 

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

posiadam/nie posiadam  

*niepotrzebne skreślić 

posiadam/nie posiadam  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku                        _____________________ 

                                                                                                               (podpis Wykonawcy) 

 

  

 

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. 5. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie  

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ____________________________________    

(podpis Wykonawcy) 

 

-  
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

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

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 19/20, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

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

w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy 

Posiadania (na dzień składania ofert) polisy ubezpieczeniowej 

potwierdzającej ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej ostatnio działalności zawodowej, związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej równą 

lub wyższą 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); 

Posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w 

wysokości nie niższej niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy 

złotych). 

 

Posiadam/nie posiadam 
*niepotrzebne skreślić 

zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykazania się posiadaniem doświadczenia w zakresie realizacji robót 

określonych w SIWZ. 

posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

Wykazania się dysponowaniem osobami zgodnie z określonymi w SIWZ 

wymaganiami. 

posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________w następującym zakresie:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

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

 

_________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

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. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 19/ 20, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczam, że: 

*UWAGA: niepotrzebne skreślić! 

*nie należę do żadnej grupy kapitałowej; w tym przypadku można złożyć niniejsze oświadczenie 

wraz z ofertą 

*nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty; w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia od 

zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty: w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia  

od zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku   

                     (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wzory dokumentów stanowiących potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

składane na wezwanie Zamawiającego. 

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA lub ZAWODOWA 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, 

że wykazane osoby posiadają stosowne uprawnienia. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 19/20. 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

l.p. Nazwisko 

i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie 

(należy wykazać, 

czy osoba 

posiada 

wymagane 

doświadczenie) 

Wykształcen

ie 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja o 

podstawie 

do 

dysponowa

nia osobą 

Oświadczamy, 

że polegamy 

na wiedzy i 

doświadczeni

u 

1.  

 

     własnym / 

innych 

podmiotów 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Ponadto oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego 

zamówienia posiadają następujące uprawnienia, potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień: 

l.p. Imię i Nazwisko Pełna nazwa uprawnień Nr uprawnień i data ich nadania 

1.    

UWAGA!  

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 

zobowiązany jest: 

 przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  

 przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym 

podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Zobowiązanie należy załączyć w oryginale. 

__________________ dnia ____________ _______________________________  

       (podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wzory dokumentów stanowiących potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

składane na wezwanie Zamawiającego. 

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA lub ZAWODOWA 

Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 19/20. 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat od dnia składania ofert, następujące 

zamówienia: 

l.p. Rodzaj 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia  

w zł brutto 

Czas realizacji: 

Od (dd/mm/rr) 

Do (dd/mm/rr) 

Miejsce 

wykonania 

i  podmiotów 

(nazwa, adres, 

tel.) 

Oświadczamy, że 

polegamy na wiedzy i 

doświadczeniu 

1.     własnym / 

innych podmiotów  

2.     własnym / 

innych podmiotów  

* niewłaściwe skreślić 

 

Jeżeli Wykonawca polega na zdolności technicznej innych podmiotów zobowiązany jest: udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przez cały 

okres realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do  oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. Zobowiązanie należy załączyć w oryginale. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku, wykonawca załączy dowody (np. referencje). 

 

 

__________________ dnia ____________ _________________________________ 

            

         (podpis Wykonawcy) 

 

 


