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Informacje wstępne: 

A. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji. 

B.  Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji 

i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

C. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 

 

 

 

Warszawa, 16 lipca 2018 r. 
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I  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Miasto Stołeczne Warszawa  
Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 
w imieniu i na rzecz, którego działa 
Park Kultury w Powsinie 
z siedzibą przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa 
NIP: 525-22-48-481, 
tel: 22 648 48 11 
fax: 22 648 27 91 
godziny otwarcia: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA 
  

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą" lub „ustawą Pzp” oraz na podstawie przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

2.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy. 

 
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY WARIANTOWE, AUKCJA 

ELEKTRONICZNA, OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ,   
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z 
infrastrukturą. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:   45.30.00.00 – 0;. 45.00.00.00-7 

3. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy urządzeń, materiałów lub towarów ze 
wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu 
charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inne urządzenie, materiał, 
produkt lub towar równoważny tj posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. 
Wszelkie nazwy własne podane w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe. 

4. Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa, ul. Maślaków 1 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W takim przypadku 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcom. Niepodanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcom, Zamawiający uzna za zobowiązanie się Wykonawcy do samodzielnego wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

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

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także przekazywania informacji 
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na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie będzie powierzać realizację przedmiotu 

zamówieniem.  

7. Definicje podstawowych pojęć i określeń: Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz w załącznikach do niej pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne przepisami ustawy Pzp oraz 

definicjami określonymi szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.  

8. Zamawiający nie przywiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.  

9. 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 zobowiązany 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.  

10. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w przedmiotowym 

postępowaniu, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  

11. Podstawowy okres gwarancji na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. Okres 

gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru 

realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający informuje, że wydłużenie podstawowego okresu  gwarancji 

będzie podlegało dodatkowej punktacji na zasadach opisanych w pkt. XVI SIWZ.   

Ponadto Zamawiający określa poniższe minimalne okresy gwarancji i rękojmi na poszczególne rodzaje robót 

objętych przedmiotem zamówienia (których wydłużenie nie jest dodatkowo punktowane): 

a) niecka basenu – 96 miesięcy, 

b) urządzenia systemu uzdatniania wody basenowej – 96 miesięcy.  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji bezwarunkowej w wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i siły 

wyższej. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego szkoleń obejmujących 

zasady użytkowania oraz prowadzenia serwisów codziennych i okresowych w stosunku do wszystkich 

urządzeń i systemów implementowanych w ramach realizacja przedmiotowego zamówienia. Szczegółowe 

informacje co do planu i czasu szkoleń Wykonawca zobowiązuje się ująć w harmonogramie szkoleń. 

Przeprowadzenie szkoleń w ww. zakresach stanowić będzie jeden z warunków koniecznych do spełnienia 

przez Wykonawcę przed ostatecznym przyjęciem przez Zamawiającego określonego urządzenia lub systemu 

do eksploatacji, a tym samym rozpoczęcia okresu świadczeń gwarancyjnych. Przewidywana ilość osób do 

przeszkolenia: 12 osób. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zamawiającemu, w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zasad realizacji świadczeń gwarancyjnych przy czym:  

c) zgłoszenia w trybie 24/7 - Wymagany odbiór drogą e- mail,  

d) czas reakcji rozumiany jako przybycie serwisu gwarancyjnego do Zamawiającego – nie dłużej niż 24 

godziny w okresie maj-sierpień i nie dłużej niż 72 godziny od zgłoszenia usterki w pozostałym okresie.  

12.  Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy wymaga, by osoby bezpośrednio wykonujące roboty objęte 

przedmiotem zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ziemne, murarskie, malarskie, 

betoniarskie, ogólnobudowlane (pomoc budowlana), obsługa maszyn i pojazdów, monterskie w zakresie 

montażu technologii basenowej i urządzeń oraz małej architektury,  elektromonterskie, monterskie w zakresie 

montażu instalacji elektrycznych, ogrodnicze,  za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót. 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 czynności w postępowaniu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

i) 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; 

ii) 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).  

iii) 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; 

iv) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

v) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 powyżej czynności, zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia.  

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

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

Inspekcję Pracy. 

 

 
 
IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY, WIZJA LOKALNA, ZAMÓWIENIA OKREŚLONE W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY. 
 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych 
zdarzeń przez cały czas realizacji umowy,  

b) dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz  zorganizowania zaplecza 
socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót. Zamawiający nie wyraża zgody na 
wykorzystywanie pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach Zamawiającego na zaplecze budowy oraz nie 
zapewnia pomieszczeń sanitarnych.   

c) wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające 
rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,  

d)  poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
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wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką 
budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu 
budowy i terenu pod zaplecze budowy. 

e) przyłącze energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody zostaną wskazane przez zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów 
odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych, 
z wyłączeniem materiałów, wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 w sprawie określenia 
wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych. Jeżeli na przewidywany 
do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać 
następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). 
Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Projektach oraz przedmiarach robót. Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót w/w dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty certyfikaty, aprobaty 
techniczne  lub zezwolenia na stosowanie materiałów w budownictwie na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany, aby użyte w trakcie realizacji materiały (w tym roślinne) posiadały kartę 
materiałową zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca kartę materiałową ma obowiązek przedstawić z 
wyprzedzeniem określonym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. Proponowane 
materiały, urządzenia oraz sposób montażu powinny być uzgodnione po kątem zgodności z wymaganiami 
zawartymi w zarządzeniu nr 1682/2017 z 23.10.2017 r Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia na terenie 
miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 

4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres 
udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

a) przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 
23 lipca 2018 r. do godziny 10.00  przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt.  I 
SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą 
nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć 
maksymalnie trzy osoby. 

b) Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  23 lipca 2018 r. o godzinie 
12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia dodatkowe będą polegały na powtórzeniu 
tego samego rodzaju robót, co zamówienie podstawowe. Wartość zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. 

6. Wykonawca (którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) obowiązany jest przed podpisaniem umowy 
opracować kosztorys ofertowy szczegółowy,  w którym zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty konieczne 
dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Kosztorys ofertowy Wykonawca opracuje w oparciu o 
dokumentację projektową oraz wytyczne Zamawiającego wynikające z niniejszej SIWZ. Zamawiający zaznacza, że 
załączone do Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiary robót mogą stanowić wyłącznie materiał pomocniczy przy 
wycenie. Opracowany kosztorys ofertowy nie może zawierać kwoty wyższej niż cena realizacji przedmiotu 
zamówienia zawarta w ofercie wykonawcy.  

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia – 245 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zakłada, że umowa z wybranym 

Wykonawcą zostanie podpisana ok. 21 sierpnia 2018 r.  

 
VI.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (dotyczy Części 1 i Części 2). 

2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 
2.000.000,00 zł. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi 
(dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na 
realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł; 

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej tj.: wykonał* należycie, tj. zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego  i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej 2 roboty budowlane polegających na remoncie ** lub budowie basenu o powierzchni lustra 
wody nie mniejszej niż 300 m

2
 każdy i wartości wykonanych robót w zakresie każdego z zamówień nie 

mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto,  

Uwaga:  

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę budowlaną, która została 
zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez 
ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia 
prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 

** Przez „remont (przebudowę, modernizację)” – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone 
w pkt. VI.2 SIWZ, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 

3. 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. 

4.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.: 

4.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia, 

4.2. 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);  

4.3. 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. 4.2. powyżej;  
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4.4. 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;  

4.5. 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; 

4.6.  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; 

4.7.  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4.8. wykonawcę, który brał czynny 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; 

4.9. 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; 

4.10. 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); 

4.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

4.12. 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, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

5. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.2. lit a-c i pkt. 4.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach 
została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 4.2. lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w pkt. 4.2. lit. d i pkt. 4.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w pkt. 4.2. lit. d,  

b) w pkt. 4.4.  

–jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia 
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.7. i 4.9. lub pkt. 4.14. i 4.15., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 4.2., 4.3., 4.5. – 4.9., może przedstawić dowody 
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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. Zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

6.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6 powyżej. 

6.2  W przypadkach, o których mowa w pkt. VI.4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji. 

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

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 
VII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W  

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które 
potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
tj. : 

1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. 2.1. Rozdział VI SIWZ – należy 
przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie wynikającej z 
zapisów SIWZ, a także opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w pkt. 2.1. Rozdziału VI SIWZ 

1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. 2.2. Rozdział VI SIWZ - wykaz robót 
budowlanych,  wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończonych 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. Do wykazu 
robót budowlanych Wykonawca powinien dołączyć informację, czy  roboty wymienione w wykazie 
robót budowlanych wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego 
zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego 
udziału w wykonaniu części zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ, 

2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: 
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2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2.5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

2.6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

2.7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);  

2.8. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w pkt. 2.2.1. i 2.2.2. powyżej, jeżeli: 

1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.1. i 2.2.2. 
powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 
oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z 
późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 
ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z 
późn. zm.), 

2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa: 

3.1.  w pkt. VII.2.2. powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp. 

3.2. w pkt. VII.2.1 oraz VII.2.3. oraz VII.2.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) 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,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1. oraz 3.2. lit. b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2. lit. a) powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

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 w pkt. VII.3, 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. Zapisy pkt. VII.4. stosuje się odpowiednio. 

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.  

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 
VII.2.2., składa dokument, o którym mowa w pkt. VII.3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. VII.5 
stosuje się odpowiednio.  

8. Składane dokumenty (określone w rozdziale VII SIWZ) mogą być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

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

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 
których mowa w pkt. VII.1. powyżej, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

13. W przypadku, o którym mowa w pkt. VII.2.8 powyżej Zamawiający będzie żądał od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego dokumentów. 

14. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę. 

15. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką 
osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 

16.  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a 
ustawy Pzp, dokumenty wymienione w pkt. VII. 2.1-2.7 powyżej zostaną złożone również dla tego 
podmiotu. 
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VIII. ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich 
współpracę. 

4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.  

4. 1.  Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 2 lub przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. 

4. 2.  Wymagane oświadczenia wskazane w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 1) winny być złożone przez każdego 
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić 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.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 5 rozdziału IX SIWZ składa 
każdy z Wykonawców. 

 
IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium (dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

3. Ofertę stanowi wypełniony:  

3.1. Formularz Oferty - wypełniony Załącznik do SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty:  

3.2. Dowód wniesienia wadium,  

3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;  

3.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, 
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 
2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie 
wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą;  

3.5. Zobowiązanie wymagane postanowieniami Rozdziału X SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

3.6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi Załącznik do 
niniejszej SIWZ. 

3.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach o których mowa w pkt. 4.12 Rozdział VI SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 
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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 winien przedstawić pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik do SIWZ. Wyżej wskazane oświadczenia winny być 
złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 

3.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

3.9. Każdy dokument składający się na ofertę lub dołączony do oferty musi być czytelny.  

3.10. Zamawiający zaleca, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 
oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. 

3.11. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. 

3.11.1. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek wykazać zasadność, iż zastrzeżone informacje w 
rzeczywistości stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa, 
trwale ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości stron oferty.  

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na 
adres:  

Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1 

02-973 Warszawa 

         oraz opisane: 

PRZEBUDOWA BASENU KĄPIELOWEGO I ZESPOŁU BRODZIKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla 
złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” / ”WYCOFANIE”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i 
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone 
”WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności celem stwierdzenia poprawności procedury wycofania 
oferty przez Wykonawcę/Wykonawców; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

 
X.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH 

OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
1. Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
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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.   

3. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.  

4.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1 
powyżej. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału 
w postępowaniu składa także dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 5) Rozdział IX SIWZ dotyczące 
tych podmiotów w zakresie dokumentów o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ. 

8.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 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; 

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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

 
XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z 
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 3. – 6.  
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Strona internetowa: www.parkpowsin.pl   

e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne 
podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

5.   Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2 Rozdział X SIWZ należy złożyć w oryginale.    

6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 powyżej, 
należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). 

7.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku 
do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. 7.00 – 15.00. 

9.  Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz numerów faksów.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres lub numer faksu 
Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy.    

10.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Wszystkie pytania należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego podany w 
Rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie pytań o wyjaśnienie zapisów 
SIWZ w formie umożliwiającej edycję dodatkowo na adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl 

 Zamawiający umieści odpowiedzi na pytania na swojej stronie internetowej oraz przekaże je 
zidentyfikowanym Wykonawcom za pośrednictwem faxu, lub jeśli przesłanie faxem będzie niemożliwe przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dla ułatwienia prawidłowej identyfikacji numeru faxu lub 
adresu poczty elektronicznej, prosimy o wskazywanie tych danych w piśmie z pytaniami.  

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

13.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany SIWZ niezbędny będzie dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz 
zamieści informacje na ten temat na stronie internetowej podanej w Rozdziale I niniejszej SIWZ. 

15.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 

mailto:sekretariat@parkpowsin.pl
mailto:sekretariat@parkpowsin.pl
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10 powyżej. 

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w następującej wysokości:  

72.000,00 zł.  

2.  Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. 

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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275 ze zm.).  

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Nr: 50 1030 1508 
0000 0005 5005 7069 z adnotacją: [wadium przetargowe – basen]. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest 
sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno 
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą.  

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana 
za odrzuconą.  

8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a 
lub ust. 5 ustawy Pzp.  

10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy Pzp.  

12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

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

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, winna być wyrażona w formie pisemnej 
(zgoda nie może być dorozumiana). 

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 

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

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny 
ryczałtowej brutto (z należnym podatkiem VAT). Wzór formularza oferty stanowi załącznik do SIWZ. 

2. Przedmiar robót należy traktować, jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, aby służył swojemu celowi. 

3. Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne  upusty oferowane przez Wykonawcę. 
4. W cenie powinien być uwzględniony podatek VAT, z zastrzeżeniem postanowień pkt 15.5. Stawka 

podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1221). 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, tj. 
konieczności odprowadzenia bezpośrednio przez Zamawiającego podatku VAT do właściwego urzędu 
skarbowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Wartość ceny ofertowej brutto powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze 
zm.).  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 
realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywania prac. 

9. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
opracowania kosztorysu ofertowego na zasadach opisanych w pkt. IV.6 niniejszej SIWZ.  

 

 
XV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1.  Ustala się termin składania ofert na dzień 3 sierpnia 2018r. do godz. 08.15. 

2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2018r. o godz. 08.30 w siedzibie Zamawiającego. 

4. Oferty będą otwierane według kolejności złożenia.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

6. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

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

8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z 
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

10. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie 
ustalonych kryteriów oceny ofert.  

11. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a. 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,  

b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 
mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, 

d. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XVI.   KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT 
 

1. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, 
która otrzymała najwyższą liczbę w ocenie kryterium oceny ofert i ich znaczenia (suma uzyskanych 
punktów) jest ofertą najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający stosować będzie: 

kryterium nr 1 - „cena oferty brutto” o wadze 60 %  
kryterium nr 2 - „wydłużenie podstawowego okresu gwarancji” o wadze 40 %. 
 
2.  Ocena punktowa w zakresie kryterium: „cena oferty brutto” oraz „wydłużenie podstawowego 
okresu gwarancji” zostanie dokonana przy zastosowaniu wzorów: 
                                  Cena najniższa (brutto)  
 Kryterium nr 1:          ------------------------------------------ x 60 = liczba punktów 
                   Cena badanej oferty (brutto) 
  
 
                            Okres podstawowej gwarancji podany w badanej ofercie 
 Kryterium nr 2:         ------------------------------------------------------------------------ x 40 = liczba punktów 
                                                    Maksymalny okres gwarancji podstawowej udzielony w postępowaniu 
 

3. Wymagany okres gwarancji: 
3.1. minimalny okres podstawowej gwarancji  – nie niższy niż 60  miesięcy. 
3.2. maksymalny okres podstawowej gwarancji – nie dłuższy niż 96 miesięcy. 
4. Wykonawca w Formularzu Oferty wpisuje liczbę miesięcy udzielonego podstawowego okresu 
gwarancji. W przypadku niezastosowania się do wymaganego okresu gwarancji wskazanego w pkt. 3 
powyżej (np. pozostawienie pustego miejsca lub wskazanie mniejszego niż minimalny podstawowego 
okresu gwarancji), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, biorąc pod 
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uwagę sumę punktów uzyskaną w kryterium nr 1 - „ceny oferty brutto” oraz kryterium nr 2 - „wydłużenie 
podstawowego okresu gwarancji”. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 

 

 
XVII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria wyboru. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) 
Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W 
przedmiotowej umowie należy m.in. określić pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym.  

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
terminie i na warunkach określonych w Rozdziale XVIII niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w 
terminie i okolicznościach, o którym mowa w art. 94 powyższej ustawy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności koniecznych do zawarcia umowy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 

stanowiącą sumę 10 % zaoferowanej ceny brutto. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku 
następujących formach (do wyboru Wykonawcy): 

1.1.  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 

1.2.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, wartościowo odpowiednio do podziału, o 
którym mowa w pkt. 1 powyżej; 

1.3.  gwarancjach bankowych, wartościowo odpowiednio do podziału, o którym mowa w pkt. 1 powyżej; 

1.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych, wartościowo odpowiednio do podziału, o którym mowa w pkt. 1 
powyżej; 

1.5.  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  wartościowo 
odpowiednio do podziału, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. 

2.  Zabezpieczenie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
warunkiem podpisania umowy jest, aby kwota zabezpieczenia została zaksięgowana na rachunku 
bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
W przypadku składania zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, beneficjentem będzie Zamawiający. 

3.  Koszty związane z wystawieniem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w złotych (PLN) w kwocie wynikającej z 
pkt. 1 powyżej. 

5.  Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego przez Wykonawcę w innej 
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formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego i winna być dostarczona do Zamawiającego, co 
najmniej na 5 dni roboczych  przed wyznaczony przez Zamawiającego terminem podpisania umowy. 

6. Zabezpieczenia wniesione w innej formie niż gotówka, powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant 
zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie: 

7.1.  Do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% 
wartości zabezpieczenia). 

7.2.  Do 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy 
(30% wartości zabezpieczenia). 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w pkt. 8 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
XIX.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
 

1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu . 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

5.  Terminy wniesienia odwołania: 

5.1.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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6.  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 
Pzp. 

7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

8.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
PRAWA. 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 
zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
się z Administratorem. 

3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do 
niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Zamawiającym tj. prowadzenie i nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym  przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Zamawiający. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów 
wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze 
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:  

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
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nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności 
gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; 

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie 
przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
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Załącznik do SIWZ 

 
 
 
 

......................................, ................................ 
miejscowość 

  
data

   
 
 
......................................................................... 
                 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

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

WOJEWÓDZTWO:..................................................................................................................... 

TELEFON……………….……………….…..FAX:…………………………………………... 

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

      
Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1 

02-973 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i 

zespołu brodzików wraz z infrastrukturą, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że 

zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w SIWZ. 

 

OFERTA  PRZETARGOWA  

 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:  

 

 …………………….................. zł (słownie: .................................................................. złotych) + VAT w 

wysokości………………………………………………........................... zł.   (słownie 

..................................................................................................................................zł.)  

co daje łączną cenę z VAT ………………………………........................................... zł  

(słownie: ………………………………............................................................................ zł)*, 

przy czym: 

a) stawka roboczogodziny kosztorysowej netto (R) wynosi: …………PLN – (słownie 

……………………………………………………………………………….…………. PLN) 
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b) wskaźnik kosztów pośrednich  (K p) ........... % od (R, S) - (słownie: ...............procent od R,S), 

c) wskaźnik zysku (Z) ........ % od (R + S + K p) - (słownie: ......................... procent od R+S+Kp), 

2) oświadczamy,  iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu ……………... *dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 

* - należy wypełnić 

4)  oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

6) oświadczamy, że udzielamy podstawowej gwarancji na zasadach opisanych w SIWZ na okres 

................................................... *miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 

* - należy wypełnić 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych  tam warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

         8)  oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. 

 9)  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10  % ceny ofertowej brutto w formie 

………………………………………………….*; 

* - należy wypełnić 

10) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia 

obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących części:  

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

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

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

....................................................................................................................... 
* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy 

        ** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru 
formularza oferty  część dotyczącą podwykonawców.  
 

12) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**: 

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

* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na  zasobach innych podmiotach wpisać nie 
dotyczy. 

        ** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów  i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do 
wzoru formularza oferty  część dotyczącą innych podmiotów.  
 

UWAGA: w przypadku,  gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy wypełnić załącznik 

nr 1A i  załącznik nr 1B do wzoru formularza oferty również w  część dotyczącej innych podmiotów na zasoby 

których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga aby podmioty na zasoby których w zakresie 

doświadczenia powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia. 

 

13) oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

14) oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione  

w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 
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15) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru Formularza oferty, 
informujące o tym, że Wykonawca spełnia warunki na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

 oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru Formularza Oferty, 
informujące o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1,2,3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 

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

              miejscowość                 data    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 

- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika  
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą, oświadczamy, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

Zamawiającego w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:……………………………………………………………………. w następującym 

zakresie………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

file:///C:/Users/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
file:///C:/Users/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
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Załącznik nr 2 do Formularza Oferty 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą, oświadczamy, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW: 

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

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

art………………ustawy  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na 

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

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE. PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

tj.…………………………………………………………………………………nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

file:///C:/Users/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
file:///C:/Users/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
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Załącznik do SIWZ 

 

 

 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą, oświadczamy, że: 

 

a) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*, 
 

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług* . 
 

 

W przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić poniższe informacje:   

 

Nazwa(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego:……………………………………………………………………………….. 
 
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku:………………………….………………..………….. 
 

 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
 

 

 
* niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik do SIWZ 

 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych  o których mowa w pkt. VI.2.2. SIWZ.  
 

1 2 3 4 5 

Lp. Nazwa Zamawiającego, na 
którego zlecenie wykazana 

robota budowlana była 
realizowana wraz z adresem 

jego siedziby 
 

Opis zrealizowanego zamówienia 

(ze wskazaniem wymogów opisanych w 

warunku udziału w przetargu) 

Wartość 
wykonanego 
zamówienia 

w PLN 

Data realizacji  

 

 

1. 

 

 

   

 

 

 

2. 

 

    

3.     

4.     

5.     

 

Do wykazu należy załączyć dowody wskazujące, że wykazane roboty zostały wykonane należycie, w 
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 
 

 
 

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

       (miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik do SIWZ 
 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą, oświadczamy, że: 

 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*, 

 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*. 

 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

 

 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
 

 

 
*niewłaściwe skreślić 
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 Załącznik do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Przebudowa otwartego basenu 
kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą, oświadczamy, co następuje: 

 
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Park Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1  w Warszawie, w 

celu  przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i 

zespołu brodzików wraz z infrastrukturą, oraz wyłonienia wykonawcy wskazane zamówienia i podpisania z nim 

umowy. Jestem poinformowany, iż dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b i c) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę aby dane były przechowywane do celów wyboru 

Wykonawcy  oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, przez okres 5 lat, liczonych od roku 

kalendarzowego następującego po roku w którym dane osobowe zostały podane – w przypadku gdy moja oferta nie 

zostanie wybrana lub przez okres 10 lat w przypadku wyboru mojej oferty i zawarcia umowy. Zostałem 

poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-

mail na adres: ochrona.danych@parkpowsin.pl     

2. Oświadczam, że dysponuję zgodą osób, których dane osobowe zostają udostępnione przez mnie na 

podstawie złożonej  oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanego powyżej i prowadzonego przez 

wyżej wskazany podmiot i ewentualnie zawarcia i wykonania umowy, na ich przetwarzanie oraz powierzenie ich 

przetwarzania na potrzeby złożenia oferty i zawarcia oraz wykonania umowy Zamawiającemu. 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2
 

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

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
              

 

                                                      
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). 

mailto:ochrona.danych@parkpowsin.pl

