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1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

--------------------------------------------- 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy 

01-315 Warszawa, ul. gen. M.C. Coopera 5 

REGON: 017202242 NIP: 5222586517 

Tel: (0-22) 163 71 47, Fax: (0-22) 836 24 89 

Godziny pracy zamawiającego: Pn – Pt godz. 8:00 – 15:00  

Adres strony internetowej: www.zozbemowo.pl 

e-mail: przetarg@zozbemowo.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

--------------------------------------- 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

2.3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

--------------------------------------- 

3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane z 

podziałem na dwa zadania: Remont szkoły rodzenia / remont dachu. Roboty budowlane dotyczą 

pomieszczeń w budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców Śląskich 19 w Warszawie oraz 

pokrycia dachu tego samego obiektu. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja: 

Dla zadania nr 1: 

kosztorys nakładczy – załącznik nr 2.1, projekt instalacji elektrycznych  – załącznik nr 2.2, 

projekt instalacji sanitarnych  – załącznik nr 2.3, projekt posadzek - załącznik nr 2.4, obszar 

objęty pracami – załącznik nr 2.5, wizualizacja łazienki – załącznik nr 2.6.  

Dla zadania nr 2 

kosztorys nakładczy – załącznik nr 2.7, rzut dachu – załącznik nr 2.8 

3.3. Roboty muszą być przeprowadzone w taki sposób aby nie uniemożliwiały pracy przychodni. Prace 

związane z hałasem muszą być wykonywane po godzinach pracy przychodni, tj. po godz. 19.00.  

3.4. Zgodnie z art. 9a ustawy Prawo zamówień publicznych oferty mogą zostać złożone 

jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. W celu umówienia terminu wizji 

lokalnej należy kontaktować się z p. Stanisławem Dąbrowskim, tel. 501-353-538. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do SIWZ. 

3.6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

3.7. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Oferty można składać w 

odniesieniu do wszystkich części.   
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3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

pkt 6, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

3.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane. 

3.11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji robót budowlanych, opisanych w kosztorysach nakładczych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

------------------------------------------ 

4.1 Termin rozpoczęcia robót: do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

4.2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac objętych przedmiotem umowy w terminie  do 

31 października 2019 r. (dotyczy obu zadań) 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy PZP oraz przesłanki fakultatywnej opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Zdolności technicznej lub zawodowej.  

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dla zadania nr 1: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty 

budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń obejmującym roboty ogólnobudowlane 

oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, o wartości 120 000 zł brutto każda 

(Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną 

w ramach jednej umowy/zlecenia), co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

 

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dla zadania nr2: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty 

budowlane, polegające na remoncie dachu, o wartości 250 000 zł brutto każda 

(Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną 

w ramach jednej umowy/zlecenia), co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
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jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 100.000,00 zł dla 

zadania nr 1  

 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 200.000,00 zł dla 

zadania nr 2  

 

 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym 

mowa w ust. 5.1 pkt 2) lit. a niniejszej SIWZ, dotyczący wykonania 2 robót budowlanych zostanie 

spełniony wyłącznie wtedy, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia ten warunek 

samodzielnie. 

5.5. Wykonawca 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.  

5.6. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa ust. 5.5 niniejszej SIWZ wystąpi 

wyłącznie w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu,  

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. 

3) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

5.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

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

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

 

5a.   Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5a.1.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia  

          wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 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; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
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8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5a.2.  Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie 

zamówienia  zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

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

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

 

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

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.  
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6.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę (o ile są znane) firm podwykonawców 

(załącznik nr 1 do SIWZ). 

6.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  

w ust. 6.1 niniejszej SIWZ. 

6.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w ust. 6.1 niniejszej SIWZ. 

6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 

określonych w ust. 5.1 pkt 2) lit. a niniejszej SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

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

- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

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

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

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

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

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 5 

do SIWZ, 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

określonych w ust. 5.1 pkt 2) lit. B niniejszej SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy 

a) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

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

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. 
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6.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126). 

6.9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w ust. 6.6 pkt 3) niniejszej SIWZ. 

6.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda od 

każdego z tych wykonawców dokumentów wymienionych w ust. 6.6 pkt 3) niniejszej SIWZ. 

6.12. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

6.13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż 

oświadczenia, o których mowa w ust. 6.12 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem.  

6.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w dziale 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia  

w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP), dla których Prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną. 

7.2 W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

7.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-

315 Warszawa, Sekcja Zamówień Publicznych, pokój 323. 

7.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetarg@zozbemowo.pl . 

mailto:przetarg@zozbemowo.pl
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7.5 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

7.6 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7.7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.  

7.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 7.7. 

7.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

7.10 Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 

lub/i osobisty w swojej siedzibie 

7.11 W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić drożność urządzeń, które służą do obsługi 

elektronicznego kanału komunikacji, właściwej konfiguracji skrzynki pocztowej, jej regularnego 

opróżniania; 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie środków komunikacji, które 

wskazał on nadawcy czyli zamawiającemu jako możliwy do wykorzystania środek komunikacji; 

3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać pod adresem wskazanym do kontaktów osobę 

upoważnioną do odbioru korespondencji nadawanej za pomocą wszelkiego rodzaju przesyłek, 

oraz podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie;  

4) uznaje się, iż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostały złożone drugiej 

stronie, jeżeli zostały przesłane do wykonawcy w taki sposób, iż mógł zapoznać się z ich treścią  

(w przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji złożonych w postaci 

elektronicznej, gdy zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej) tj. gdy: 

a) w przypadku przesłania w postaci elektronicznej z chwilą przyjęcia oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia oraz informacji przez serwer wykonawcy i zarejestrowanie na nim 

odpowiednich danych; 

b) w przypadku przesłania pisma droga pocztową z chwilą pozostawienia pisma w placówce 

pocztowej względnie w właściwym organie z jednoczesnym poinformowaniem przez tzw. 

awizo o możliwości podjęcia przesyłki. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

----------------------------------------- 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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9. Termin związania ofertą 

---------------------------------- 

9.1. Zgodnie z art. 85 ustawy PZP wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

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

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

9.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w ust. 9.2 SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania oferty 

--------------------------------------------------- 

10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 

2) Szczegółowy kosztorys nakładczy  sporządzony w oparciu o załącznik nr 2.1 i/lub 2.7 do 

SIWZ  

3) Oświadczenie wymienione w ust. 6.1 SIWZ wg załącznika nr 3 do SIWZ; 

4) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla 

wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub 

notarialnie poświadczonej kopii); 

5) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z odpisu z właściwego 

rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). 

Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

6) Zobowiązania innych podmiotów (w oryginale) do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy wykonawca polega 

na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów wg załącznika nr 7 do SIWZ ; 

10.2. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

10.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

10.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym. 

10.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

10.6. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach, a numeracja 

kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty. Ilość 

kartek powinna być podana w Formularzu Ofertowym. 

10.7. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania 

oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora. 

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

10.9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

10.11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 
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10.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

10.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

być opatrzone danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa wykonawcy) oraz zawierać 

oznaczenie: 

 

Oferta złożona w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Roboty budowlane z podziałem na dwa zadania 

„Remont szkoły rodzenia/Remont dachu” 
 

Oznaczenie sprawy: 7/PN/RB/2019 

Nie otwierać przed 30.08.2019 r. godz. 10:30 

 
10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

10.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

10.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert, określając zakres tych zmian. Zmianę oferty wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi być opatrzone danymi 

wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa wykonawcy) oraz zawierać oznaczenie: 

 

Zmiana oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Roboty budowlane z podziałem na dwa zadania 

„Remont szkoły rodzenia/Remont dachu” 
 

Oznaczenie sprawy: 7/PN/RB/2019 

Nie otwierać przed 30.08.2019 r. godz. 10:30 

 
10.17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP: 

1) Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później  

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

Wykonawca winien: 

a) załączyć oświadczenie o nieupublicznieniu zastrzeżonych informacji, 

b) wykazać jaką te informacje stanowią wartość: 

- techniczną,  

- technologiczną,  

- organizacyjną,  

- inną wartość gospodarczą, 
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c) wykazać jakie podjął kroki/działania celem zachowania ich poufności w rozumieniu art. 11 

ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

uwaga 1 – zamawiający nie uzna za wystarczające wyjaśnienie co do kroków podjętych celem 

zachowania poufności samego faktu włożenia ich do koperty i opisania jako „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, 

uwaga 2 – w przypadku gdy wykonawca nie wyczerpie procedury wykazania, zamawiający po 

przekazaniu informacji odtajni wspomniane dokumenty.  

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10.18. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy PZP wykonawca nie może zastrzec 

nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

10.19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

----------------------------------------------------------- 

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, ul. gen. M.C. Coopera 5 w 

Sekcji Zamówień Publicznych, II piętro, pok. 323. 

11.2 W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje 

data i godzina doręczenia oferty do Sekcji Zamówień Publicznych. 

11.3 Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.08.2019 r. o godz. 10:00. 

11.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego tj. 

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, ul. gen. M.C. Coopera 5 w Sali Konferencyjnej, II piętro, 

pomieszczenie nr 325. 

11.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11.6 Otwarcie ofert jest jawne. 

11.7 Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zozbemowo.pl informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

w ofertach. 

http://www.zozbemowo.pl/
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11.9 Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca niezwłocznie wykonawcy. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

---------------------------------------- 

12.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

Podstawę wyliczenia ceny stanowi kosztorys nakładczy - załącznik nr 2.1 i/lub 2.7 do SIWZ.  

12.2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje kosztorysu nakładczego w zakresie 

podstaw wyceny, przedmiarów robót i nakładów jednostkowych na robociznę, materiały i sprzęt 

oraz w zakresie dodawania czy usuwania pozycji kosztorysowych. 

12.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

12.4. Ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  

o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) będzie wartość wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.  Cena 

oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

12.5. W cenie ofertowej wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane  

z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

koszty transportu i obsługi oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów SIWZ i wzoru 

umowy, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 

12.6. Wykonawca poda w formularzu ofertowym wartość netto, podatek VAT i wartość brutto.  

12.7. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto. 

12.8. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we 

wzorze umowy – załączniku nr 4 do SIWZ.  

12.9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 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, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

 

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

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca bilans punktów w kryteriach:  

1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

2) „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” – G; 

13.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi  40% 

RAZEM:  100% 
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13.3. Kryterium nr 1 - cena (C) obliczane jest wg wzoru: 

C = (Cmin/Cn) x 60 pkt  

gdzie: 

Cmin – cena najniższa, Cn - cena badana  

13.4. Kryterium nr 2 – wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) w miesiącach, powyżej 

wymaganych – 36 miesięcy, podane w pełnych miesiącach, maksymalnie o 24 miesiące, 

obliczane jest wg wzoru: 

Wydłużenie o  24 miesiące = 40,00 pkt 

Wydłużenie o co najmniej 18 miesięcy = 30,00 pkt 

Wydłużenie o co najmniej 12 miesięcy = 20,00 pkt 

Wydłużenie o co najmniej 6 miesięcy   = 10,00 pkt 

Brak wydłużenia                                   =   0 pkt 

13.5. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę (L) obliczana jest, jako suma punktów 

poszczególnych kryteriów. 

L = C + G 

13.6. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach ceny oraz pozostałych kryteriów. 

13.7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

13.8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

13.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 14.1 pkt 1) i pkt 4) na stronie 

internetowej. 
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14.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

14.4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego. 

14.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

14.6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

14.8. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postepowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP: 

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

PEKAO S.A. 72124060291111000047895294 

         z zaznaczeniem „7/PN/RB/2019 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” 

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

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

15.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 

2 ustawy PZP. 

15.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia wykonawca składa oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia. 
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15.5. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę 

(zobowiązanego). 

15.6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

15.7. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

15.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

15.9. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

15.10. Kwota, o której mowa w ust. 15.8 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

15.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 15.2. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15.12. 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. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.  

16.2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty 

jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. 

16.3. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór 

umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP 
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jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

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

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

„RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 

Lecznictwa otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w SZPZLO Warszawa Bemowo jest Pan Piotr Dradrach, 

kontakt:  e-mail odo@zozbemowo.pl, telefon 22 163 71 10; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

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

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

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

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

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 



 

18 

19. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2.1 – kosztorys nakładczy dla zadania nr 1 

Załącznik nr 2.2 – projekt instalacji elektrycznych 

Załącznik nr 2.3 – projekt instalacji sanitarnych 

Załącznik nr 2.4 – projekt posadzek 

Załącznik nr 2.5 – obszar objęty pracami  

Załącznik nr 2.6 – wizualizacja łazienki 

Załącznik nr 2.7 – kosztorys nakładczy dla zadania nr 2 

Załącznik nr 2.8 – rzut dachu 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 

                        warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega                                

                        wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – wzór umowy 

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót 

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

                         kapitałowej. 

Załącznik nr 7 – zobowiązania innych podmiotów 

 

 

 

 

           Zatwierdził 

           Dyrektor 

           Paweł Dorosz 

 


