I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
tel. 22 658 19 03, 22 658 05 95,
Godziny pracy: 7.30- 15.30 – poniedziałek do piątku
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgnochota.waw.pl
Adres strony internetowej: www.zgnochota.waw.pl
II.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu, SWZ i innych dokumentów zamówienia

1. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://zgnochota.waw.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-biezace/
2. Miejsce publikacji SWZ, zmian i wyjaśnień treści SWZ oraz innych dokumentów zamówienia - strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://zgnochota.waw.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-biezace/
III.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej
oferty bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w Obwieszczeniu Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy PZP, tj. kwoty 5 350 000
euro.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych – pustostanów na
terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Przewiduje się udzielenie zamówienia w dwóch
częściach:
1.1. Część I:
‐ lokal o powierzchni 25,95 m2 przy ul. Majewskiego 36 m. 5
‐ lokal o powierzchni 44,25 m2 przy ul. Majewskiego 36 m. 66
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1.2 Część II:
‐ lokal o powierzchni 17,00 m2 przy ul. Baleya 7 m. 37,
‐ lokal o powierzchni 27,50 m2 przy ul. Lelechowskiej 9 m. 12
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót:
2.1.W zakres podstawowych robót budowlanych wchodzą nw. roboty:
a) wymiana stolarki okiennej,
b)wymiana stolarki drzwiowej,
c) wymiana posadzek,
d) roboty murowe i tynkarskie,
e) roboty szklarskie,
f) roboty glazurnicze,
g) roboty malarskie.
2.2. W zakres podstawowych robót sanitarnych wchodzą nw. roboty:
a) wymiana urządzeń sanitarnych,
b) wymiana podejść do urządzeń sanitarnych,
c) wymiana osprzętu,
d) częściowe wymiany lokalówek,
e) pomiary szczelności instalacji.
2.3.W zakres podstawowych robót elektrycznych wchodzą nw. roboty:
a) wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu i do WLZ,
b) wymiana osprzętu elektrycznego,
c) wymiana tablic,
d) pomiary elektryczne,
e) sporządzenie dokumentacji dla zakładu energetycznego,
2.4.Inne roboty towarzyszące, związane z technologią poszczególnych branż robót.
3. Zakres prac remontowych obejmuje roboty z branży: ogólnobudowlanej, instalacji elektrycznych
i sanitarnych. Szczegółowy zakres prac remontowych ujęty został w załączonych przedmiarach
robót, stanowiących:
załącznik Nr 7/1 do SWZ przedmiar robót dla lokalu przy ul. Majewskiego 36 m. 5
załącznik Nr 7/2 do SWZ przedmiar robót dla lokalu przy ul. Majewskiego 36 m. 66
załącznik Nr 7/3 do SWZ przedmiar robót dla lokalu przy ul. Baleya 7 m. 37
załącznik Nr 7/4 do SWZ przedmiar robót dla lokalu przy ul. Lelechowskiej 9 m. 12
4. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na
cele budowlane.
5. Do wykonania robót muszą być zastosowane materiały posiadające aktualne deklaracje
zgodności lub certyfikaty z odpowiednimi dokumentami odniesienia: PN, PN- E, AT.
6. Zakres robót obejmujący całość zadania określony zostanie za pomocą przedmiarów robót
oraz uproszczonych kosztorysów ofertowych wraz z tabelą elementów scalonych,
zestawieniem robocizny, materiałów oraz sprzętu.
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7. Przed obliczeniem ceny oferty, Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość dokładnego i
szczegółowego zapoznania się: z terenem przyszłych robót i jego otoczeniem oraz
uzyskania niezbędnych do sporządzenia oferty informacji mających wpływ na wartość
zamówienia, dotyczących dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę,
możliwości urządzenia zaplecza itd. - Koszty poboru energii i wody ponosi Wykonawca.
8. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV 45430000-7 – roboty budowlane
45232460-4 – roboty sanitarne
45261000-3 – roboty elektryczne
9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 6 do SWZ.
10. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej specyfikacji.
11. Gwarancja - Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum
12 mies. do max. 36 mies., termin usunięcia usterek ustala się na 7 dni od chwili ich ujawnienia.
W przypadku, kiedy gwarancja producenta na dany materiał będzie dłuższa niż gwarancja
określona w ofercie Wykonawcy, przekaże on karty gwarancyjne Zamawiającemu. Okres
gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
12. Zamówienia częściowe - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP. Wartość zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.
14. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Aukcja elektroniczna - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 95 ust. 1 ustawy
PZP.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę, wszystkich pracowników wykonujących roboty budowlane będące w zakresie
realizacji przedmiotowego zamówienia, z wyjątkiem osób kierujących robotami budowlanymi
(wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem
budowlanym).
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2) W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

3.

4.

5.
6.

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) 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 wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia w szczególności:
- oświadczenia zatrudnionych pracowników,
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie
umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników,
- inne dokumenty,
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci odstąpienia od umowy. 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 wskazane w punkcie 1
czynności.
Osoby, o których mowa w punkcie 1 muszą być zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres
trwania umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w punkcie 1 w przypadku rozwiązania
stosunku pracy z każdą z tych osób. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego
o tym fakcie pisemnie w terminie do 5 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie
stosunku pracy. Ponadto zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę w miejsce osób, o której mowa wyżej innych osób wykonujących
roboty budowlane będące w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

17. Inne informacje
1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,
2) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty,
3) Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich,
4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
5) Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
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18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa, tel. 22 658 06 95;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. Remont lokali mieszkalnych - pustostanów
na terenie m. st. Warszawy (2 części) – DOK 3411/2/2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
………………………………………
* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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V. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
- część I - 40 dni od dnia podpisania umowy,
- część II - 40 dni od dnia podpisania umowy.
Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi niezwłocznie po upływie terminu,
o których mowa w art. 308 ust. 2 (z zastrzeżeniem ust. 3) ustawy PZP.
VI. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,
dostępnego
pod
adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zgnochota.waw.pl
2.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych - Pan Piotr Milej, tel. 022 658 19 03,
email pmilej@zgnochota.waw.pl,
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia - Pan Andrzej Piotrowski e-mail
apiotrowski@zgnochota.waw.pl,
Pan
Tomasz
Kisielewski
e-mail
tkisielewski@zgnochota.waw.pl, tel. 22 658 19 03 , fax 22 658 09 13.

3.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza do komunikacji”.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.

6.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.

7.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.
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8.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych
w ust. 1-7), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP lub ID postępowania).

9.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowienia@zgnochota.waw.pl.

10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 9 adres
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.
2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i/lub poczty
elektronicznej, poprzez który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych: pdf, doc, docx.
4. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ – oryginał
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w SWZ- oryginał podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru załącznik nr 2 do SWZ
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo (w
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przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy,
5) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy
wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
6) jeżeli dotyczy – oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, o którym mowa w pkt 5;
7) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby;
8) dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale
w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
6. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku - „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi część jawną skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez
wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP.
8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
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w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
9. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 8 zostały wystawione przez upoważnione
podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 9 dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;
2) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11.Oferta, oświadczenia, środki dowodowe, pełnomocnictwa, kosztorysy ofertowe muszą być podpisane
przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym
zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa)
załączonych do oferty.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SWZ.
VIII. Sposób złożenia oferty
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
IX. Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem miniPortalu, w terminie do dnia
25.02.2021r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021r. o godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Białobrzeskiej 11 w Warszawie, za pomocą którego następuje odszyfrowanie ofert, a następnie ich
otwarcie.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
X. Termin związania ofertą
1.
2.

3.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 marca
2021r.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawców
1.
1)
2)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz na podstawie art. 109 ust.
1 pkt 5 ustawy PZP.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a)
b)

c)

d)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie;
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
‐
dla części I - 50 000 zł;
‐
dla części II – 50 000 zł
W przypadku składania oferty na dwie części, wartość polisy będzie stanowiła sumę
wymaganych wartości dla poszczególnych części zamówienia.
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej
40 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP,
Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu Karnego, Strona 7 z 37
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu Karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
25.06.2010r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
Karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu Karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu Karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu Karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu Karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
2) 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 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę także w przypadku określonym w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy
PZP, tj. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy
PZP oraz podmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale XII.

6.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty wg metody
„spełnia/nie spełnia”.
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7.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, określone
w ust. 1 pkt. 2 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia
postawione warunki lub wszyscy wykonawcy łącznie spełniają te warunki. Natomiast warunek
opisany w ust. 1 pkt 1 musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.

8.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. W przypadku warunków, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

9.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SWZ.

10. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 9 musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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.
11. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
12. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej i ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda od
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Wykonawcy, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
XII. Podmiotowe środki dowodowe
1.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie, wskazane powyżej stanowi dowód potwierdzający, brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert.

2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w ust. 1 niniejszej SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa
oświadczenie tych podmiotów zawarte w zobowiązaniu tego podmiotu do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik do SWZ), potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na ich zasoby.

4.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, tj.:
- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego w Rozdziale XI ust. 1 pkt 2 lit. c SWZ;
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
powyższe dokumenty mają potwierdzać spełnienie wymagań w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej opisanej w Rozdziale XI ust. 1 pkt 2 lit. d, tiret drugi;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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5.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

6.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w
zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP.
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.

XIII. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
podwykonawców
1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
2) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną,
fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w formie określonej w Rozdziale VII ust. 4 pkt 5 SWZ.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia
w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że
posiadają oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia oraz z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
4. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zobowiązany jest podać taką informację w formularzu oferty wraz z podaniem
zakresu zamówienia, jakie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nawy podwykonawców, o ile są
znane na etapie składania ofert.
XIV. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
‐ część I - 500 zł (słownie: pięćset złotych)
‐ część II - 500 zł (słownie: pięćset złotych)
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Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godz. składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. z 2019 r. poz.310,
836, i 1572).
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 lit. b),c),d),
Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału w postaci elektronicznej.
Beneficjentem takiego dokumentu musi być Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa.
4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto
Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Bank Handlowy
Nr: 15 1030 1508 0000 0005 5087 7058.
5. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze
zwrotem „wadium w sprawie DOK/3411/2/2021 ” należy załączyć go do oferty.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 przed upływem terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
7.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu (gwarancje,
poręczenia) nie może posiadać zapisów w swej treści, które ograniczają Zamawiającemu możliwość
otrzymania kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie PZP.
UWAGA! Z treści gwarancji/poręczenia 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. 98 ust. 6 ustawy PZP.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
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XV. Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto zamówienia (oddzielnie dla każdej części), która będzie
stanowić wynagrodzenie kosztorysowe za realizację danej części zamówienia, podając ją w
formularzu oferty (składanym oddzielnie dla każdej części) w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofertowa za wykonanie danej części zamówienia powinna wynikać z kosztorysu ofertowego.
Należy skalkulować (obliczyć) cenę poprzez wykonanie kosztorysu uproszczonego z tabelą elementów
scalonych robocizny, materiałów i sprzętu oraz szczegółowe zestawienie materiałów, robocizny i
sprzętu na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót (załączniki nr 7/1-4 do SWZ).
Kosztorysy należy załączyć do oferty. Należy podać ceny jednostkowe z narzutami we wszystkich
pozycjach kosztorysów, obliczyć oraz podać cenę netto i brutto w kosztorysie ofertowym.
Oferta, składana oddzielnie dla każdej części powinna zawierać formularz oferty oraz kosztorys
ofertowy. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla dwóch części.
W Formularzu Oferty Wykonawca podaje cenę całkowitą brutto, za którą podejmuje się zrealizować
daną część zamówienia. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych
pozycji do formularza oferty. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących,
mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł
itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.
2. Elementy cenotwórcze tj.: stawkę robocizny i wysokość narzutów należy umieścić na stronie
tytułowej kosztorysów ofertowych oraz podać cenę netto i brutto w każdym kosztorysie.
W przypadku braku wartości elementów cenotwórczych na pierwszej stronie tytułowej
kosztorysu – oferta zostanie odrzucona.
3. Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami,
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i wzorem
umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł,
cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SWZ, ani nie będzie zwracał
żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających
z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie
przewidziano w dokumentacji przetargowej.
4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone w walucie polskiej
z dokładności do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, póz. 386 ze zm.).
5. Składniki cenotwórcze zastosowane w ofercie nie zostaną zmienione do końca
obowiązywania umowy.
6. Waluty obce - Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż
złoty polski.
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XVI. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrzonych i niepodlegających
odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów:
1. Kryteria oceny ofert:
a) cena (C) – 60%
b) okres gwarancji (G) – 40% (czas gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy,
nie
dłuższy niż 36 miesięcy)
2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:
a) Kryterium cena - C - cena waga 60% (60 pkt. maksymalnie)
Ilość punktów przyznanych danej ofercie wyliczamy na podstawie wzoru:
(Cn) - najniższa cena brutto
C = –―–―–―–―–―–―–―–―–―– x 60
(Co) - cena oferty badanej brutto
b) Kryterium okres gwarancji - G – okres gwarancji waga 40% (40 pkt. maksymalnie) Przyjmuje się, że 1% =1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów
1) Okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt
2) Okres gwarancji 18 miesięcy – 10 pkt
3) Okres gwarancji 24 miesiące – 20 pkt
4) Okres gwarancji 30 miesięcy – 30 pkt
5) Okres gwarancji 36 miesięcy – 40 pkt
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia podajemy w następującym zakresie 12, 18, 24, 30 lub 36
miesiące.
c)

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i gwarancja stanowić będą ocenę danej oferty.
S (suma)= C (cena) + G (okres gwarancji)
S - suma punktów uzyskanych w kryterium cena i okres gwarancji
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną wg
wzoru z ust. 2 lit. c
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów:
a) Zamawiający, spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze (kryterium cena);
b) jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 4 lit a) Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę, przy czym Wykonawcy, składając
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oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarna
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom.
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych, w pkt. 2. b), c), d),
e) SWZ musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału.
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie
Nr 15 1030 1508 0000 0005 5087 7058
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wraz, z odsetkami wynikającymi z umowy, z rachunku bankowego, na
którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenie winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi 30 %
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia zakończenia rękojmi.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
Wzór umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale IX ustawy PZP.
Wykaz załączników
1. Załącznik Nr 1 - Wzór formularza oferty;
2. Załącznik Nr 2 - Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
3. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy;
4. Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych;
5. Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia;
6. Załącznik Nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
7. Załącznik Nr 7/1- 4 – Przedmiary robót;
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