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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

KRS 0000456064, NIP 524-27-58-370, (dalej jako „Zamawiający” lub „SCOL sp. z o.o.”). 

Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa,  

Tel: (22) 811 06 88, e-mail biuro@scol.warszawa.pl, strona internetowa: www.scol.warszawa.pl  

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia 
przekraczającej 5 548 000 euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) (dalej jako „Pzp”). Zastosowanie 
mają także akty wykonawcze do ustawy Pzp, w szczególności Rozporządzenie 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. z 2016, poz. 1126 ze zm.). 

2.2. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnione zostały na 
stronie internetowej Zamawiającego www.scol.warszawa.pl od dnia publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

2.3. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze 
wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 
ewentualnymi informacjami dla wykonawców. 

2.4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawcę stosować się będzie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1025 z późn. 
zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie wybuduj robót budowlanych dla zadania pn.: 
„Budowa Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 
w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu.”  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

2.1. budowę „pod klucz” nowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z jego 
otoczeniem w tym zagospodarowaniem przyległego terenu na podstawie projektu budowlanego 
oraz uzyskanego pozwolenia na budowę;  

2.2. budowę przyłączy budynku oraz dołączenie budynku do istniejącej infrastruktury; 

2.3. uruchomienie wszystkich instalacji w budynku wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla 
personelu; 

2.4. usuwanie wszelkich odkrytych niewybuchów i niewypałów, …., 

2.5. sporządzanie, o ile będzie to konieczne dla wykonania robót budowlanych, projektów 
wykonawczych, rysunków warsztatowych, obliczeń, ekspertyz i innej tego rodzaju 
dokumentacji; 

2.6. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla 
nowobudowanego budynku; 

2.7. zakup, dostawę i montaż wyposażenia technicznego pomieszczeń budynku zgodnie z 
wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4 
poniżej; 

2.8. zakup, dostawę, udzielenie licencji i montaż Systemu przyzywowego zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4 poniżej oraz jako parametry 
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dopuszczające i oceniane, opisane w załączniku nr 8 do SIWZ; (w razie sprzeczności pomiędzy 
tymi dokumentami wiążące są parametry opisane w załączniku nr 8 do SIWZ). 

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa także wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej – Projekt 
budowlany z dnia 16 listopada 2018 r. oraz decyzji z dnia nr 22/2019 z dnia 14.01.2019 r. (dalej łącznie 
jako „Dokumentacja projektowa”, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się Dokumentacją 
projektową oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich 
innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest dokonanie wizji lokalnej 
w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania 
zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy 
mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin wizji 
należy potwierdzić telefonicznie pod numerem telefonu 22 811 06 88 w 104. 

7. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem tego, że prace wykonywane będą na terenie 
nieruchomości, gdzie znajdują się czynne Oddziały Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w którym 
całodobowo przebywają pacjenci. Z uwagi na fakt, że Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, 
Zamawiający zastrzega, iż wszystkie prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócały 
pracy Zamawiającego, a teren budowy zabezpieczony w taki sposób, aby przebywający na terenie 
pacjenci nie mieli dostępu do placu budowy. 

8. Wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych: 

8.1. zakres robót budowlanych zostanie wykonany na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

8.2. przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie warunkami określonymi w SIWZ oraz 
załącznikach do niej, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, jak i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w tym, ale nie 
ograniczając się do, z takimi przepisami jak: 

8.2.1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz.1129), 

8.2.2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, 
poz. 1935 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla każdej z 
projektowanych branż, 

8.2.3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), 

8.2.4. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.), 

8.2.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 
1422 z późn. zm.), 

8.3. wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy 
materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny 
środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest 
zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, 
poz. 701 ze zm.). 

8.4. wykonawca nie później niż w terminie 5 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych sporządzi i 
przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
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U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi dla wszystkich robót objętych projektem; 

8.5. wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane  
z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane 
z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące 
np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty 
uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń; 

8.6. wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie budowy minimum raz na tydzień 
narad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru 
autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb; na spotkaniu przekazywane będą informacje 
o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową; 

8.7. wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu (dopuszcza się skan przesyłany 
pocztą elektroniczną) na bieżąco (nie rzadziej niż raz na 30 dni) pisemnego sprawozdania 
wskazującego na aktualny stan zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia; 

8.8. wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i niewymagające wykonania winny być opisane w 
przygotowanym przez wykonawcę ,,protokole konieczności” i niezwłocznie przedstawione 
wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji Zamawiającemu; 

8.9. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 
pracowników lub jego podwykonawców na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP; 

8.10. wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym w szczególności za przypadki 
uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji 
przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny; 

8.11. wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie 
budowy; 

8.12. wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania; 

8.13. wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych 
w spis treści w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.: 

8.13.1. dziennik budowy, 

8.13.2. decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia prawomocnego pozwolenia na 
budowę, 

8.13.3. oświadczenie Kierownika budowy, 

8.13.4. aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

8.13.5. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane 
materiały, 

8.13.6. protokoły badań i prób, 

8.13.7. dokumentacja fotograficzna, 

8.13.8. komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez 
nadzór autorski i inspektorów nadzoru, 

8.14. wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do stosowania przez ustawę Prawo budowlane posiadającymi 
aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie; na żądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do ich okazania odpowiednio 
Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru; 

8.15. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót budowlanych od poniedziałku do soboty w 
godzinach od godz. 08.00 do 20.00; prace wykonawcy w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy 
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oraz pozostałe, poza godzinami wymienionymi wyżej wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego; 

8.16. Zamawiający zastrzega, że wykonawca winien zapewnić sobie w swoim zakresie pomieszczenie 
socjalne i zaplecze na terenie Zakładu; miejsce ustawienia zaplecza oraz punkt poboru energii 
elektrycznej i wody wskaże wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w 
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; 

8.17. wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego zobowiązany jest 
dokonywać w toku realizacji umowy wszelkich czynności faktycznych i formalności 
administracyjnych związanych z procesem budowy; o wszystkich czynnościach tego rodzaju, 
wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie oraz ze stosownym 
wyprzedzeniem uzyskać odpowiednie pełnomocnictwo lub upoważnienie od Zamawiającego 
do dokonywania danych czynności; 

8.18. roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; wykonawca musi zapewnić 
kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie 
przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to 
wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane; 

8.19. wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 
U. z 2018, poz. 799 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701 
ze zm.)oraz innych właściwych przepisów prawa; wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
odpadami, wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z 
Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną w zakresie organizacji robót, koordynacji i 
bezpieczeństwa wykonywania robót; 

8.20. wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. ppoż.; 

8.21. wykonawca zgłaszać będzie inspektorowi nadzoru danej branży robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających; wykonawca wykonana na własny koszt odkrywki elementów robót 
budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót 
nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

8.22. przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia  
i sprzęt, 

8.23. wykonawca od momentu objęcia placu budowy zapewni ochronę budowanego obiektu i 
przekazanego placu budowy. 

9. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i jego 
podwykonawców osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 
budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.). 
Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy 
materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru, kierowcy. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać i przedstawić Zamawiającemu dodatkowe ubezpieczenie 
obejmujące przedmiot umowy poza polisą OC Wykonawcy, w terminie 7 dni przed przystąpieniem 
do wykonywania prac budowlanych, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej i wszelkich ryzyk budowlanych w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza niż kwota 
wynagrodzenia brutto prac budowlanych wynikająca z podpisanej umowy. Wykonawca zobowiązuje 
się, że będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia przez okres trwania umowy. 

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji,  
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

IV. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) tych 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie 
w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 u Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5. Szczegółowe wymogi dotyczące powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom zawiera 
wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

2. Wykonanie poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie dłużej 
niż w następujących terminach: 

2.1. Etap I – do dnia 31.12.2019 r. ; 

2.2. Etap II – do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

2.3. Etap III – do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  

2.4. Etap IV – do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3. Opis poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (wzór 
umowy). 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1.1 nie podlegają wykluczeniu; 

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

1.2.1.01 Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

1.2.2.01 wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 
8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut 
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innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego 
przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia); 

1.2.2.02 wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie nie niższej niż 
5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych); 

1.2.2.03 wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości 
co najmniej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). 

1.2.3 zdolności technicznej i zawodowej: 

1.2.3.01 wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co 
najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie 
budynku o charakterze obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 
12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych) brutto, 

1.2.3.02 wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

1.2.3.02.1 co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na 
stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej, 

1.2.3.02.2 co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na 
stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalności instalacji sanitarnej, 

1.2.3.02.3 co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną do właściwej 
izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadającą co 
najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy 
w specjalności w zakresie instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych. 

1.2.3.03 Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1201 ze zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie 
z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje 
odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2272, ze zm.). 

2. Wykonawca, zgodnie z art. 22a Pzp może w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
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wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 
złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

− 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. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

VII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-
23 Pzp oraz dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1-8 ustawy Pzp tj.: 

1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1.2.1. 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. z 2018 r. poz. 1600) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 
1669), 

1.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks karny, 

1.2.3. skarbowe, 

1.2.4. 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); 

1.3. 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 art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp; 

1.4. 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; 

1.5. 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

1.6. 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT


Str. 9 

 

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

1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.9. 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; 

1.10. 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 2018 r. poz. 703 i 1277); 

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

1.12. 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 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.13. wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 i Dz. U. z 2018, poz. 149, 398, 
1544, 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629); 

1.14. 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 środków dowodowych; 

1.15. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z: 

1.15.1. zamawiającym, 

1.15.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

1.15.3. członkami komisji przetargowej, 

1.15.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp, 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.16. wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

1.17. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

1.18. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

https://sip.lex.pl/#/document/16991855?cm=DOCUMENT
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp; 

1.19. wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 
złotych; 

1.20. wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
15 Pzp 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; 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

2.1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. 
a-c Pzp, 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; 

2.2. w przypadkach, o których mowa w: 

2.2.1. art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, 

2.2.2. art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 

2.2.3. art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Pzp, 

- 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; 

2.3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

2.4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu 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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 
ust. 8 Pzp. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, 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. 
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6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 
ust. 1 lub art. 60d ust. 1 Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

VIII. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w SIWZ. W przypadku gdy o zamówienie wspólnie ubiegając się o zamówienie 
dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Ponadto 
oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawcy. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Oświadczenia 
wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowania, tj. takie dokumenty jak: 

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

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

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

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

2.5. oświadczenie 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; 
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2.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2.8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 

2.9. oświadczenie 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); 

2.10. potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego (8.000.000,00 mln zł); 

2.11. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

2.12. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których 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; 

2.13. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

2.14. odpowiednia część sprawozdania finansowego wskazująca na przychody wykonawcy, to jest 
przykładowo  rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia rachunku zysków i strat będącego częścią 
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody wykonawcy - za 
okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten 
okres; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego dokumentów, o których wyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez 
wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.10-2.11, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę 
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w: 

4.1. w pkt 2.1 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

4.2. w pkt 2.2-2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(26)ust(2(c))&cm=DOCUMENT
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4.2.1. 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, 

4.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2.1, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

4.4. 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 4.1 i 4.2, 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. Postanowienie pkt 4.3 stosuje się. 

5. 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. 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt 2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 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. Postanowienie pkt 4.3 zdanie pierwsze stosuje się. 

7. W przypadku gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu 
potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1-2.9 
powyżej. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Informacje ogólne: 

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

1.2. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Markocka tel. 22/ 811 06 88 wew. 270 w 
godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku e-mail przetargi@scol.warszawa.pl  

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

1.4. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
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1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

1.6. 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. 

1.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ.  

2. Złożenie oferty:  

2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 
mini Portal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

2.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

2.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

2.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 
2 powyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
mini Portal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 
postępowania).  

3.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: przetargi@scol.warszawa.pl  

3.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt 3.2 powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 

mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
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Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

X. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby zdolne do czynności prawnych w 
imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Sposób złożenia oferty opisany jest w rozdziale IX pkt 2 SIWZ. 

6. Oferta powinna zawierać: 

6.1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ; 

6.2. szczegółowy kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z pkt 7 poniżej; 

6.3. wypełniona tabela nr 2 z załącznika nr 8 do SIWZ wraz z wymaganymi w tym załączniku 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie punktowanych cech dostarczanego Systemu 
przyzywowego; 

6.4. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ; w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;  

6.5. zobowiązanie podmiotów trzecich na których zasoby powołuje się wykonawca wraz z 
oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ; 

6.6. dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

6.7. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo 
ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Szczegółowy kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z przedmiarami robót zawartymi w 
dokumentacji projektowej i obejmować wszystkie jego pozycje, zgodne z ich nazwą i opisem, 
numerem ST, jednostką miary i ilością oraz zawierać podanie ceny jednostkowej w kwocie netto i 
brutto dla danej pozycji, jak i łącznej ceny netto i brutto dla ilości wskazanej w przedmiarach w 
odniesieniu do danej pozycji. 

8. Koszty wykonania danych pozycji muszą być wycenione stosownie do kosztów ich wykonania, z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów ogólnych i pośrednich wykonawcy oraz budowy, a 
zamawiający nie dopuszcza sztucznego przerzucania kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami. 

9. W przypadku, gdyby oferta lub załączone do niej dokumenty zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
wykonawca zobowiązany jest do ich zastrzeżenia w sposób wymagany art. 8 Pzp. 
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XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2019 r. do godziny 11:00 w sposób określony w rozdziale IX pkt 2 
siwz.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godz. 13.00 w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 
ofert. 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 
wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cena ma być wyliczona przez Wykonawcę na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego i 
przedstawiona w składanej ofercie.  

3. Wykonawca nie może zaoferować wynagrodzenia (wyliczonego na podstawie złożonego kosztorysu 
cenowego) za wykonanie Etapu I wyższej niż 20% łącznej ceny ofertowej brutto. Zaoferowanie wyżej 
ceny potratowane zostanie jako niezgodność treści oferty z treścią siwz. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

5. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Złożony wraz z ofertą kosztorys jest elementem oferty wykonawcy. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku zastosowania 
innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać podstawę stosowania innej 
- preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania zwolnień podatkowych (np. 
przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną decyzję US). 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

9. Wynagrodzenie wykonawcy będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego, a sposób jego 
zapłaty i rozliczenia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 
7 do SIWZ. 

XIV. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących 
kryteriów oceny: 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Maksymalna ilość 
punktów 

1 Cena brutto (C) 60 60 

2 Okres gwarancji (G) 20 20 
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3 Parametry techniczne (PT) 20 20 

 

2. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - C 
 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 
 Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (Cmin : Cn) x 60 
 gdzie:  
 Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 
 Cn - cena ogółem brutto ocenianej oferty 
 gdzie 1 % = 1 pkt 

3. Okres gwarancji – G 
Sposób przydzielania punktów w kryterium gwarancja: Wykonawca, który zadeklaruje dłuższy 
termin gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy otrzyma większą liczbę punktów.  
Punkty w kryterium okres gwarancji będą obliczane w następujący sposób: 

− za okres 36 miesięcy  – 0 pkt, 

− za okres 48 miesięcy –  7 pkt, 

− za okres 60 miesięcy –  14 pkt, 

− za okres 72 miesięcy –  20 pkt, 

Okres gwarancji robót budowlanych nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 72 miesiące. 
Okres gwarancji należy podać w odpowiednio jako 36, 48, 60, 72 miesięcy. Brak określenia okresu 
gwarancji lub podanie go w innym formacie (jednostkach) niż wymaga Zamawiający spowoduje 
uznanie, że wykonawca zaoferował 36 miesięczny okres gwarancji i przyznanie 0 punktów w tym 
kryterium. 

4. Parametry techniczne dostarczonego Systemu przyzywowego - PT 

Wykonawcy zostanie przyznana liczba punktów (maksymalnie 20 pkt) określona w załączniku nr 8 
zgodnie z wypełnioną i złożoną przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

Punkty ogółem uzyskane w ofercie - P 

P= C+ G  + PT 

Gdzie: 
P- ogólna punktacja oferty 
C -punkty za cenę 
G – punkty za okres gwarancji 
PT – punkty za parametry techniczne dostarczonego Systemu przyzywowego. 

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

6. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

XV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ; 

1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści 
przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę 
najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie 
niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp). 
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5. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem 
umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument stanowiący dowód wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

8. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze 
wzorem umowy, załączonym w SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).  

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 
ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% (pięć procent) ceny brutto podanej 
w ofercie w zaokrągleniu do dziesiątek złotych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w jednej 
lub w kilku z następujących form: 

3.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku Bank Pekao S.A.  
Nr 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025; w tytule przelewu należy umieścić informację: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr ZP/23/2019; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 359). 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny 
w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.  

6. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, 
w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
Artykuł 150 ust. 7 i 8 Pzp znajduje zastosowanie. 

7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel 
zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie w terminie maksymalnie 30 dni, bez 
konieczności jego uzasadnienia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w innej formie niż w pieniądzu, musi zawierać 
klauzulę, że wszelkie spory dotyczące realizacji zabezpieczenia rozstrzygane będą w oparciu o 
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przepisy prawa polskiego, przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego 
(beneficjenta zabezpieczenia). 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 3. 

12. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

13. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

14. Kwota, o której mowa w pkt 13, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z tych terminów jest dłuższy). 

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji lub 
poręczeń ich okres zobowiązań wygasa w terminie 30 dni od daty wykonania zobowiązania. 

XVII. WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 20018r.,  
poz. 110, 650, 1000, 1669). 

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych 
instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na 
Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 
nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji 
bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 46 ust. 
4a i 5 Pzp. 

5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 

1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem tytułu: „wadium w przetargu nieograniczonym na 
wykonanie w systemie wybuduj zadania pn.: Budowa Pawilonu Medycznego w  Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74” bądź w inny sposób jednoznacznie identyfikować 
postępowanie, którego wadium to dotyczy.  

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i 
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zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej 
formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla oferty. 

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na dostawę przedmiotu 
zamówienia. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;  

9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  

XVIII. WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcę, którego oferta została wybrane jako 
najkorzystniejsza stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 
Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), 

informuję, że: 

1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (dalej jako „SCOL”) z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa; 

1.2. w SCOL wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-

mail: iod@scol.warszawa.pl  lub pisemnie na adres siedziby SCOL wskazany w siwz; 

mailto:iod@scol.warszawa.pl
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1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 

1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty 

przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi 

informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 

pocztową lub kurierską; 

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

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

przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.7. 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; 

1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.9. 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; 

1.10. 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. 

XXI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

− załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

− załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa 

− załącznik nr 3 – Oświadczenia  

− załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa, 

− załącznik nr 5 - Wykaz robot budowlanych, 



Str. 22 

 

− załącznik nr 6 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

− załącznik nr 7 - Wzór umowy, 

− załącznik nr 8 – Wymagane i punktowane parametry Systemu przyzywowego, 
 


