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1. Postanowienia ogólne. 
1.1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ i innych dokumentach 

dotyczących postępowania mowa jest o: 
1) ustawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 
2) ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formularz ofertowy - zwany dalej FO, 

stanowiący załączniki nr 2 do SIWZ wraz z określonymi w nim wymaganymi dokumentami, 
3) osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu wykonawcy, należy przez to 

rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym wykonawcę do występowania w obrocie 
prawnym lub upoważnioną oddzielnym dokumentem do zaciągania zobowiązań w imieniu 
wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 ustawy) są 
obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.  

1.3. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik 
jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy 
prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

1.4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, albo w kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

1.5. Do udzielenia pełnomocnictwa dla osoby, o której mowa w pkt. 1.1.3), postanowienia pkt. 1.3 i 1.4 stosuje 
się odpowiednio. 

1.6. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. 

1.7. Wszelkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 
1.8. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą 

w złotych polskich. 
1.9. W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie 

wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
1.10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
Zamawiający - Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208,  
00 - 925 Warszawa (dalej: „GUS”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych 
rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, 
Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne 
Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 
W świetle powyższego GUS informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Generalny Głównego 

Urzędu Statystycznego  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00 - 925 Warszawa.  
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa,  
al. Niepodległości 208; e-mail: IODGUS@stat.gov.pl. 

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz  
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art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1579 i 2018). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
b) po okresie, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to zasadne do 100 lat.  

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania.  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej 
oferty w postępowaniu i zawarcia umowy. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
11) GUS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

1.11. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.3 
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach publicznych, zgodnie z zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej a Głównym Urzędem Statystycznym umową nr POIS.01.03.01-00-
0063/16-00. 

1.12. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

2. Opis sposobu przygotowania oferty. 
2.1. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
2.2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 1 ustawy. 
2.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.4. Składając ofertę, wykonawca powinien zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Ww. czynności wykonawca powinien dokonać, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie 
później niż w terminie składania ofert. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

2.5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  
i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.  

2.6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2.7. Dokumenty z informacjami zastrzeżonymi należy zamieścić w kopercie, o której mowa  
w pkt 2.16, w oddzielnym, opatrzonym dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza 
się odcisk pieczęci) opakowaniu, które należy opisać podając na nim numer sprawy, nazwy dokumentów 
i odpowiadające im numery zawarte odpowiednio w FO. 



   

4 

2.8. Ofertę należy sporządzić: 
1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2) w języku polskim; 
3) w jednym egzemplarzu; 
4) oferta i oświadczenie muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; 
5) oferta wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana 

w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 
2.9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenie i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy FO sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 30 
do SIWZ; 

2) oświadczenie wymienione w pkt 9.1. SIWZ.  
2.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
2.11. Strony oferty i oświadczenia – w miejscach określonych przez Zamawiającego - muszą być opatrzone 

podpisem osoby, o której mowa w pkt 1.1.3) albo pełnomocnika, o którym mowa  
w pkt. 1.2. Podpis powinien być złożony w formie umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację 
osoby składającej podpis lub opatrzony pieczątką imienną. 

2.12. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

2.13. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

2.14. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione  
w czytelny sposób, podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę, o której mowa  
w pkt 1.1.3) albo pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 1.2. Podpis powinien być złożony  
w formie umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację osoby składającej podpis lub opatrzony 
pieczątką imienną. 

2.15. W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów, których Zamawiający nie wymagał  
(np. materiały reklamowe itp.), należy je oddzielić i opisać: „dokumenty uzupełniające”. Dla dokumentów 
tych nie stosuje się postanowień zawartych w punktach 2.9-2.14. 

2.16. Ofertę należy złożyć w kopercie: 
1) zamkniętej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia zastosowanych 

przez wykonawcę zabezpieczeń,  
2) opatrzonej dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci),  
3) zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i oznaczonej następująco: 

 
Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

numer sprawy: 6/DB/POIŚ/PN/2018 
„Nie otwierać przed 5 listopada 2018 r. godz. 10:30” 

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 215 
4) środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest dedykowany 

formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego.  
JEDZ należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego formularza:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia/.  
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
forma ta nie jest uznawana jako złożenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
a) Zamawiający dopuszcza następujące formaty dokumentów składanych za pośrednictwem 

formularza: .txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps, .jpg(.jpeg), .tiff, .png, .zip, .7z.; 
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z 

narzędzia ESPD https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl) lub innych dostępnych narzędzi 
lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów, lub pobrać dokument oświadczenia 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
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JEDZ ze strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ: 
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/; 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie;  

d) Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne; 

e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat, Microsoft 
Word), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source  
(np.: AES Crypt, 7-Zip ) lub komercyjnych; 

f) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 
pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ; 

g) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany dedykowany formularz BIP GUS w taki sposób, aby dokument 
ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W nazwie przesłanego 
pliku należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę 
Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do 
oferty – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty); 

h) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ; 
i) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego Zamawiającego; 
j) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu. 

2.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie i innych dokumentach złożonych wraz z ofertą lub 
wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich 
wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt 13.3. 
Powiadomienie to powinno być sporządzone stosownie do powyższych postanowień, a koperta, o której 
mowa w pkt. 2.16, dodatkowo oznaczona napisem - odpowiednio - "ZMIANA” lub "WYCOFANIE". 

2.18. Wykonawca nie może dokonać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 
2.19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2.20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2.21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja 
budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 

3.2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania pod 
nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie, al. Niepodległości 
208”. 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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3.3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami SIWZ, a w szczególności z: 
1) „Szczegółowym opisem Przedmiotu Zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – zwanym dalej 

SOPZ,  
2) Dokumentacją projektową: 

a) Architektura-Inwentaryzacja i analiza stanu istniejącego elewacji stanowiąca załącznik nr 2 do 
SIWZ, 

b) Projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 
c) Projekt budowlany wielobranżowy stanowiący załączniki nr 4 i nr 5 do SIWZ, 
d) Architektura - Projekt Budowlany stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ, 
e) Architektura-Projekt Wykonawczy stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, 
f) Projekt elementów wynikających z zaleceń ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej oraz 

zabezpieczeń elewacji przeciw ptakom stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, 
g) Konstrukcja-Projekt Wykonawczy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 
h) Instalacja wentylacji mechanicznej stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, 
i) Instalacja centralnego ogrzewania stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ, 
j) Instalacja ciepłej wody użytkowej stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ, 
k) Instalacja kolektorów słonecznych stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ, 
l) Instalacje elektryczne stanowiące załącznik nr 14 do SIWZ, 
m) Instalacje niskoprądowe stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ. 

3) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): 
a) Roboty budowlane - załącznik nr 16 do SIWZ, 
b) Instalacja wentylacji mechanicznej - załącznik nr 17 do SIWZ, 
c) Instalacja centralnego ogrzewania - załącznik nr 18 do SIWZ, 
d) Instalacja ciepłej wody użytkowej - załącznik nr 19 do SIWZ, 
e) Instalacja kolektorów słonecznych - załącznik nr 20 do SIWZ, 
f) Instalacje elektryczne - załącznik nr 21 do SIWZ, 
g) Instalacje niskoprądowe - załącznik nr 22 do SIWZ. 

4) Ofertą wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 
 
Przedmiary robót będące częścią dokumentacji projektowej załączone są wyłącznie informacyjnie w celu 
ułatwienia wykonawcy kalkulacji ceny ofertowej, których nie należy utożsamiać w pełni z zakresem 
zamówienia: 

a) Roboty budowlane - załącznik nr 23 do SIWZ, 
b) Instalacja wentylacji mechanicznej - załącznik nr 24 do SIWZ, 
c) Instalacja centralnego ogrzewania - załącznik nr 25 do SIWZ, 
d) Instalacja ciepłej wody użytkowej - załącznik nr 26 do SIWZ, 
e) Instalacja kolektorów słonecznych - załącznik nr 27 do SIWZ, 
f) Instalacje elektryczne - załącznik nr 28 do SIWZ, 
g) Instalacje niskoprądowe - załącznik nr 29 do SIWZ. 

 
3.4. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją systemu 

centralnego ogrzewania, modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem instalacji 
odnawialnych źródeł energii, wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z zastosowaniem 
rekuperatorów do odzysku ciepła, dociepleniem stropodachu, stropów między kondygnacjami oraz ścian 
zewnętrznych a także wymianą istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej, okiennej na elewacji budynku.   

3.5. Obiekt GUS został decyzją Prezydenta m. st. Warszawy wpisany w 2012 roku do wykazu zabytków Gminy 
Warszawa pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objęty jest ograniczeniami wynikającymi z zapisów § 9 ust. 
2, pkt. 2  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego”. Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest podjąć 
wszystkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia elewacji budynku przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

3.6. Budynek biurowy GUS jest przystosowany do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, 
poprzez: przystosowanie pięciu łazienek usytuowanych na parterze, I, III, V i VI piętrze, trzech wejść do 
budynku oraz wyposażenie urządzeń dźwigowych w informację dźwiękową i przyciski z pismem 

../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%202%20Projekt%20budowlany%20wielobranżowy/PDF/CZ.%201%20INWENTARYZACJA
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%202%20Projekt%20budowlany%20wielobranżowy/PDF/CZ.%202%20PZT%20I%20ZAŁĄCZNIKI
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%202%20Projekt%20budowlany%20wielobranżowy/PDF/CZ.%203%20PROJEKT%20BUDOWLANY%20WIELOBRANŻOWY
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%202%20Projekt%20budowlany%20wielobranżowy/PDF/CZ.%204%20RYSUNKI%20ZAMIENNE%20DACHY
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%203%20Projekt%20wykonawczy%20–%20architektura
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%203a%20PROJEKT%20ZABEZPIECZEŃ%20PRZECIW%20PTAKOM
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%203a%20PROJEKT%20ZABEZPIECZEŃ%20PRZECIW%20PTAKOM
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%204%20Projekt%20wykonawczy%20–%20%20konstrukcja
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%205%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20wentylacji%20mechanicznej
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%206%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20centralnego%20ogrzewania
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%207%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20c.w.u
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%208%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20kolektorów%20słonecznych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%209%20Projekt%20wykonawczy%20–%20projekt%20instalacji%20elektrycznych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%2010%20Projekt%20wykonawczy%20–%20projekt%20instalacji%20SAP%20i%20niskoprądowych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%207%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20c.w.u
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%208%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20kolektorów%20słonecznych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%209%20Projekt%20wykonawczy%20–%20projekt%20instalacji%20elektrycznych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%2010%20Projekt%20wykonawczy%20–%20projekt%20instalacji%20SAP%20i%20niskoprądowych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%207%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20c.w.u
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%208%20Projekt%20wykonawczy%20–%20instalacja%20kolektorów%20słonecznych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%209%20Projekt%20wykonawczy%20–%20projekt%20instalacji%20elektrycznych
../../../Users/dudzinskik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Dokumentacja%20Techniczna/TOM%2010%20Projekt%20wykonawczy%20–%20projekt%20instalacji%20SAP%20i%20niskoprądowych
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punktowym alfabetem Braill’a. Charakter prac związanych z realizacją zamówienia nie daje możliwości 
wykonania dodatkowych przystosowań dla osób starszych lub niepełnosprawnych, podniesie jednak 
w sposób znaczący komfort i warunki pracy zapewniając co najmniej jedną wymianę powietrza 
w pomieszczeniu w ciągu jednej godziny. Obecnie jedynie niewielka część budynku posiada system 
wentylacji nawiewno-wywiewnej. 

3.7. W ramach zamówienia Wykonawca jest obowiązany do: 
1) Wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym dokumentacją projektową; 
2) Wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnego i prawidłowo sporządzonego operatu 

kolaudacyjnego. 
Operat kolaudacyjny winien, w szczególności zawierać: 
 kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 oświadczenie kierownika budowy i robót zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 
 dokumentację powykonawczą, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, 
 Umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót, 
 protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane z rozliczeniem 

budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), 
 uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST lub STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST lub STWiORB oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, 
 dokumentację i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji zamówienia, 
 protokoły odbiorów technicznych. 

3.8. Dopuszcza się zmianę technologii wykonania robót budowlanych na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej 
energochłonną), po zaakceptowaniu proponowanych zmian przez nadzór autorski i ustanowionych 
inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego, pod warunkiem, że 
zmiana ta pozostaje bez wpływu na dokonany wybór oferty. 

3.9. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót 
itd. wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie 
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza wbudowanie „produktów” równoważnych. 
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. 
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu 
zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych parametrach lub lepszych. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy ciężar 
udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań 
określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

3.10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 
i jakościowych, dokonał tego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględniono 
w kolejności: 
1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
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3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględniono w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 
 

3.11. Klauzula środowiskowa.  
Zdemontowane materiały oraz odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z  dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i przekaże Zamawiającemu dokumenty 
(karta/y przekazania odpadów) potwierdzające wykonanie tego obowiązku na koniec aktualnego 
okresu rozliczeniowego. Wzór karty przekazania odpadów określony został w załączniku nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1973). Elementy metalowe pochodzące 
z demontaży instalacji c.o. oraz c.w.u., innych elementów metalowych(balustrady, kraty) Wykonawca 
dostarczy do punktu skupu surowców wtórnych, zaś środki uzyskane w ten sposób, po  odliczeniu 
kosztów transportu zostaną rozliczone w ramach płatności częściowej przypadającej w  aktualnym 
okresie rozliczeniowym. W związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi ochrony środowiska  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające 
recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło, oraz pojemnik na odpady metalowe.  
 

3.12. Klauzule społeczne. 
Zamawiający nie określił wymagań dotyczących aspektów społecznych w formie klauzuli społecznej, lecz 
w formie kryterium społecznego, o którym mowa w pkt 14.2 SIWZ. 
 

3.13. Zatrudnienie na umowę o pracę 
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia były 
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na postawie umowy 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w trakcie realizacji tych czynności w okresie trwania Umowy, na 
warunkach i w terminach określonych w § 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 33 do SIWZ: 

„§ 5. Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności, określone w załączniku nr 9 do Umowy, były 
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy w trakcie realizacji tych czynności w okresie trwania Umowy. 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w załączniku nr 9 do Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 2, zawarte zostaną w sporządzonym i podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Protokole kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do 
Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przeprowadzenie kontroli do Państwowej 
Inspekcji Pracy. 
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5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potrzeby kontroli prawidłowości wykonania ciążących na nim 
zobowiązań, o których mowa w ust. 1, najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po 
miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie Umowy, w całym okresie trwania Umowy oraz w 
dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy złożył: 

1) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w załączniku nr 9 do Umowy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w załączniku 
nr 9 do umowy, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, lub 
dalszego podwykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do Umowy. 

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, lub 
dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3) Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, lub 
dalszego podwykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników przez 
pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) (w pierwszym okresie rozliczeniowym). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, i 

4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (w następnych 
okresach rozliczeniowych). 

5) Wykaz osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy, którego wzór stanowi załacznik nr 12 do Umowy. 

6. Za opóźnienie w przedłożeniu  przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5, 
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w § 13 ust. 1 pkt 16. 

7. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5, 
w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 5 będzie dłuższe niż 14 dni, będzie traktowane jako 
niespełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w § 13 ust. 1 pkt 17.  

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w załączniku nr 9 do 
Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 17.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przez cały czas trwania Umowy stawek wynagrodzenia 
i stawki godzinowej nie niższych niż określone w aktualnych aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) z uwzględnieniem 
aktualnych zmian ustawy.” 
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3.14. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty rozbiórkowe 
45262500-6 Roboty murarskie 
45421152-4 Instalowanie zabudów ściennych i sufitowych 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45321000-3 Izolacje cieplne  
45410000-4 Tynkowanie  
45432210-9 Wykładanie ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45223500-1 Wykonanie konstrukcji betonowych 
45421100-5 Montaż drzwi i okien 
45261320-3 Kładzenie rynien i obróbki blacharskie 
45262400-5 Wykonanie konstrukcji stalowych 
45261210-9 Pokrycia dachowe 
45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331100-7 Instalacja grzewcza   
45332200-5 Instalacja wody ciepłej 
09331100-9 Instalacja kolektorów słonecznych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45314310-7 Układanie kabli 

3.15. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 
3.16. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego 

załącznik nr 33 do SIWZ. 
3.17. Zamawiający umożliwi zainteresowanym wzięcie udziału w wizji lokalnej miejsca wykonywania robót 

budowlanych.  
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach 9 października 2018 r. i 18 października 2018 r., o godz. 
11:00. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizjach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a 
ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez uczestnictwa przez wykonawcę w wizji lokalnej. 
Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję 
powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 10 minut przed terminem 
przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy  al. Niepodległości 208. 
W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy 
kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą. 

4. Podwykonawstwo. 
4.1 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę, o ile są już znane, nazw (firm) podwykonawców. 
4.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

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

4.4 Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
nowemu podwykonawcy, tj. podwykonawcy niewskazanemu w ofercie lub gdy następuje zmiana 
podwykonawcy ujawnionego w złożonej ofercie, w tym również podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie w 
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formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia uzupełnionego w zakresie Sekcji: Część I, 
Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

4.6 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń lub sprzeciwu, poza wymogami określonymi w art. 143b ust. 3 ustawy oraz określonych 
w treści wzoru Umowy. 

4.7 Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie przekracza 50 000 zł bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

4.8 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za 
własne. 

5. Zamówienia powtórzone. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy, o wartości szacunkowej 5 915 387,02 zł netto, w zakresie: 
1) Prace budowlane;  
2) Instalacja wentylacji mechanicznej; 
3) Instalacja centralnego ogrzewania; 
4) Instalacja ciepłej wody użytkowej; 
5) Instalacja kolektorów słonecznych; 
6) Instalacje elektryczne; 
7) Instalacje niskoprądowe. 

6. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie 
później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi pierwszy. 

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i dodatkowo na podstawie ust. 5 pkt 1-4 ustawy. 

7.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego. 
Określenie warunków: 
Wykonanie robót nie wymaga kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej wynikających z odrębnych przepisów. 

7.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 
Określenie warunków: 

1) Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia na kwotę co 
najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) 

2) Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi 
w wysokości, co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych). 

7.3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 
Określenie warunków  
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wykaże, że należycie 

wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wielobranżowe roboty budowlane 
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związane z budową nowego/ych lub modernizacją istniejącego/ych budynku/budynków o minimalnej 
wartości jednego zamówienia nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych); 

2) Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób 
o doświadczeniu i kwalifikacjach niezbędnych dla realizacji zamówienia, w skład którego wchodzić 
będą osoby posiadające aktualne uprawnienia do kierowania robotami w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) w specjalnościach: 
a) konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej; 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
d) jednej osoby z minimum 18-miesięcznym doświadczeniem w prowadzeniu robót w obiekcie 

wpisanym do rejestru zabytków, może to być jedna z spośród osób wymienionych w podpunktach 
a), b), c); 

e) osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, posiadającą co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Może to być jedna z spośród osób 
wymienionych w podpunktach a), b), c). 

Wykonawca zobowiązany jest, w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ,  wykazać imiona i 
nazwiska osób, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych wymaganych powyżej, tj. 
odpowiednio podać posiadane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i informację o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także informację o doświadczeniu osób, o 
których mowa w podpunktach d) i e). 

7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

7.5. W przypadku, gdy wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna 
spełnienie określonych warunków, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia w wymaganym 
czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

7.6. Wykonawca, który realizował zamówienie obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia 
określony w wymaganiach, winien podać tylko wartość części zamówienia odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia. 

7.7. W przypadku wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych 
walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia 
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

7.8. 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 innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składając 
dokumenty, które określają w szczególności: 
1) dane podmiotu udostępniającego; 
2) rodzaj i formę udostępnionych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
3) czas i okres udostępnienia zasobu; 
4) zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
5) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 
6) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 

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

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

7.12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
7.13. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.1 - 4 ustawy.  

8. Podstawy wykluczenia. 
8.1 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy. 
8.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 

Podstawa wykluczenia wykonawcy: 
pkt 1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

pkt 2 - 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;  

pkt 3 - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z:  

a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy,  

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

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

9. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.1 Wykonawca składa wraz ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte  
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze 
strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, lub ze trony internetowej Zamawiającego, na 
której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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9.2 Wypełnione oświadczenie należy złożyć, jako dokument w formie elektronicznej, podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod adresem:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/. 

9.3 Szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt. 2.16.4) SIWZ. 
9.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak 
podstaw wykluczenia.  

9.5 Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, uzupełnionego w zakresie Sekcji: 
Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI.  
W przypadku zadeklarowania podwykonawstwa, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia wobec wskazanych w ofercie podwykonawców. 

9.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dotyczące tych 
podmiotów.  

9.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.4 – 9.6, składane są na oddzielnych formularzach JEDZ, w formie 
dokumentów elektronicznych, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy 
podmiot, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.8 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

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

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

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

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

6) dowodów określających czy roboty budowlane wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 
SIWZ, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
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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, 

7) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, 

8) dowodów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 

9.9 Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.8: 
a) pkt 1) - 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 ma osoba której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) pkt 2) – 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
i) 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 - wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

ii) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) pkt 5) – składa oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, z zastrzeżeniem, że przepisy prawa kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę przewidują ewentualność takiego orzeczenia, 

d) pkt 6) – 8) – składa dokumenty, określone w pkt. 9.8 odpowiednio pkt. 6), 7) i 8). 
2. 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 1, 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, z zachowaniem terminów wskazanych 
w pkt 1.  

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób/osoby, 
które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą 
dokumenty wskazane w pkt 9.8.1), składa dokumenty, o których mowa w pkt 1 a) w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 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, z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 1 a). 

9.10 Dokumenty podmiotów występujących wspólnie. 
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący 
wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 9.8 i 9.11 lub 9.9 w przypadku podmiotów mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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9.11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może  przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

9.12 Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

9.13 W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

9.14 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

9.15 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 
Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 

9.16 Wykaz osób po stronie Zamawiającego. 
Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień wszczęcia postępowania 
stanowi załącznik nr 35 do SIWZ. (Wykaz jest załączony w celu umożliwienia złożenia przez wykonawcę 
oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy oraz 
wskazanej w pkt 8.2.3) SIWZ. 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. 
10.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ, (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,  
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 
Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) składane jest, zgodnie 
z pkt.9.2 SIWZ, wyłącznie w formie elektronicznej. 

10.2. Dla wezwań w trybie art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców dostarczenia 
oryginału wyjaśnień do siedziby Zamawiającego ze wskazaniem dnia i godziny z zastrzeżeniem, że 
wyprzedzające przesłanie kopii wyjaśnień może nastąpić w formie faksu lub e-mail. 

10.3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w pkt 10.1 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 
się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

10.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.  

10.5. Dokumenty, oświadczenia uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy na wezwanie 
Zamawiającego powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

10.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w formie i trybie 
opisanym w pkt. 10.1 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
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upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przesyłając jednocześnie ich treść i wyjaśnienia 
wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

10.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt. 10.6 SIWZ.  

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

10.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniona również na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

10.10. We wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania należy powoływać się na: „Numer sprawy: 
6/DB/POIŚ/PN/2018”. 

10.11. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: 8:15 – 16:15. 
10.12. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu, poczty 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego - na jego adres 
przed upływem wymaganego terminu. 

10.13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczania wykonawcom terminów na uzupełnienie 
dokumentów, przesłanie wyjaśnień i innych informacji lub dokonanie innych czynności poprzez 
wskazanie dnia i godziny na wykonanie tych czynności. 

11. Wymagania dotyczące wadium. 
11.1 Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych). 
11.3 Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego 

zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu 
Statystycznego:  

Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 
z dopiskiem „wadium - numer sprawy: 6/DB/POIŚ/PN/2018”. 

11.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 
oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
11.6 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu,  z treści gwarancji i poręczeń musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) 
zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach 
skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.   

11.7 Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 
1) oryginały dokumentów w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 

6 pkt 2-5 ustawy,  
2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokopii dowodu jego 

wniesienia. 
11.8 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
11.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10.  

11.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
12. Termin związania ofertą. 
12.1 Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

ostatecznego terminu składania ofert. 
12.2 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o  wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

12.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
13.1 Ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed jej otwarciem oraz 

oznaczyć zgodnie z wymaganiami w pkt 2.16 SIWZ. 
13.2 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 215. 
13.3 Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2018 roku o godz. 10:00. 
13.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 294. 
13.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:30. 
13.6 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
13.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

 http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/  informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz dane odnośnie 

kryteriów zawartych w ofertach. 
13.8 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa w pkt 

13.3, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
14.1 Kryteria oceny ofert.  

1) Kryterium nr 1 -  Cena brutto oferty „C” -  60% 
2) Kryterium nr 2 -  Kryterium środowiskowe „Sr” -  30% 
3) Kryterium nr 3 -  Kryterium społeczne „Sp” -  10% 

 
Kryterium nr 1 – cena brutto oferty „C” – 60 % 
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru: 

Cmin 
C = ------------- x 60 

Cb 
Gdzie: 
C  - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 1 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/


   

19 

Cmin   -  najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych, 
Cb -  cena brutto oferty badanej. 

 
Kryterium nr 2 – Kryterium środowiskowe „Sr”  – 30% 
Kryterium zostało podzielone na dwa podkryteria: 
Podkryterium Sr1 – przekazanie uzyskanych z rozbiórki okien PCV do recyklingu – 15 %. 
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 
 za brak deklaracji przekazania uzyskanych z rozbiórki okien PCV do recyklingu – 0 pkt; 
 za zadeklarowanie przekazania uzyskanych z rozbiórki okien PCV do recyklingu – 15 pkt. 
 

Podkryterium Sr2 – dostawa okien od producenta, który oddaje do recyklingu odpady powstające w 
procesie produkcji profili PCV – 15%, 
Zamawiający przyzna punkty w punkty w następujący sposób: 
 za brak deklaracji dostawy okien od producenta, który oddaje do recyklingu odpady powstające 

w procesie produkcji profili PCV – 0 pkt; 
 za zadeklarowanie dostawy okien od producenta, który oddaje do recyklingu odpady powstające 

w procesie produkcji profili PCV – 15 pkt. 
Kryterium nr 3 – Kryterium społeczne „Sp” – 10% 
Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 10 punktów w zależności od liczby osób bezrobotnych 
zadeklarowanych przez wykonawcę w ofercie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), które 
wykonawca zobowiąże się zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę 
przez cały okres trwania umowy, skierowanych do Wykonawcy przez Urząd Pracy, w pełnym wymiarze 
czasu pracy, na okres realizacji Umowy. 
Zamawiający przyzna, w zależności od zadeklarowanej przez wykonawcę liczby zatrudnionych osób 
bezrobotnych, następującą liczbę punktów w kryterium społecznym: 

1) 0 pkt - za brak deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej, 
2) 5 pkt  - za zadeklarowanie zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej, 
3) 10 pkt - za zadeklarowanie zatrudnienia co najmniej 2 osób bezrobotnych. 

14.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów 
za wszystkie kryteria według następującego wzoru: 
P = C+ Sr + Sp 
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością 
umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
15.1 Cena ofert powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które wynikają 

wprost z załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr od 2 do 15 do SIWZ, STWiORB  stanowiącymi 
załączniki nr od 16 do 22 do SIWZ oraz sposobu jego realizacji zawartego we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 33 do SIWZ. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją 
zamówienia. 

15.2 Cena ma charakter ryczałtowy. 
15.3 Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego jest zobowiązany poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego poprzez wskazanie nazwy (rodzaju) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku zastosowania 
mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, którego obowiązek rozliczenia powstaje. 

15.4 Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego. 
15.5 Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego 

grosza). 
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15.6 Wykonawca może podać tylko jedną cenę w Formularzu ofertowym FO, stanowiącym załącznik nr 30 do 
SIWZ. 

15.7 Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 

16.1 Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie dostarczy 
Zamawiającemu pozostałe dane niezbędne do podpisania umowy. 

16.2 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. 

16.3 Najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy Zamawiającemu, odpowiadające 
zaoferowanej ryczałtowej cenie ofertowej zawartej w ofercie wykonawcy, uproszczone kosztorysy 
umowne z podziałem na branże zawierające: parametry robocizny, kosztów pośrednich, zysku, 
zestawienie materiałów i sprzętu z cenami. 

16.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 
mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie podlegało 
unieważnieniu. 

16.5 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie maksymalnie do 5 dni od daty 
otrzymania wezwania do podpisania umowy.  

16.6 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 17. 
16.7 Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym. Umowa regulująca współpracę wykonawców 
składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej:  
1) podmioty składające ofertę, 
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, 
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, 
4) zasady rozliczenia finansowego, 
5) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres 

realizacji zamówienia). 
16.8 Umowa zawarta pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie nie może być umową 

przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 
16.9 Zamawiający wymaga przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy: 

1) kserokopii uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń właściwych izb samorządu zawodowego 
osób przewidywanych przez wykonawcę do sprawowania funkcji kierownika budowy i robót 
w poszczególnych branżach, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby, których 
dokumenty dotyczą; 

2) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych o przyjęciu obowiązków 
kierownika budowy i robót; 

3) oświadczenia kierownika budowy zapewniającego sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
17.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy z VAT. 
17.2 Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. 

17.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego 

Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 
z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy: 6/DB/POIŚ/PN/2018” 
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2) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 
3) poręczeniach bankowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, 
z późn. zm.). 

17.4 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie 
Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę. 

17.5 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

17.6 Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady odpowiadająca 30% 
wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona, po potrąceniu ewentualnych roszczeń Zamawiającego, 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

17.7 Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie miał prawo potrącić wszelkie 
należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę 
przedmiotu umowy. 

17.8 Na pisemny wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu wraz 
z odsetkami Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
Zamawiający załącza wzór umowy, stanowiący załącznik nr 33 do SIWZ. Wzór umowy zawiera warunki 
i okoliczności możliwych zmian treści umowy. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
19.1 Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 

w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie 
ustawy wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz 
skarga do sądu. 

19.2 Zgodnie z art. 180 ustawy: 
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

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

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, 

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

19.3 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3 i 19.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 

Integralne części SIWZ - załączniki: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ); 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Architektura-Inwentaryzacja i analiza stanu istniejącego elewacji 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt zagospodarowania terenu 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt budowlany wielobranżowy część budowlana i elektryczna 
Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt budowlany wielobranżowy część sanitarna 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Architektura - Projekt Budowlany 
Załącznik nr 7 do SIWZ – Architektura-Projekt Wykonawczy 
Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt elementów wynikających z zaleceń ekspertyzy ornitologiczno-

chiropterologicznej oraz zabezpieczeń elewacji przeciw ptakom 
Załącznik nr 9 do SIWZ – Konstrukcja-Projekt Wykonawczy 
Załącznik nr 10 do SIWZ – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Załącznik nr 11 do SIWZ – Instalacja centralnego ogrzewania 
Załącznik nr 12 do SIWZ – Instalacja ciepłej wody użytkowej  
Załącznik nr 13 do SIWZ – Instalacja kolektorów słonecznych 
Załącznik nr 14 do SIWZ – Instalacje elektryczne 
Załącznik nr 15 do SIWZ – Instalacje niskoprądowe 
Załącznik nr 16 do SIWZ – STWiORB – roboty budowlane 
Załącznik nr 17 do SIWZ – STWiORB – instalacja wentylacji mechanicznej 
Załącznik nr 18 do SIWZ – STWiORB – instalacja c.o. 
Załącznik nr 19 do SIWZ – STWiORB – instalacja c.w.u. 
Załącznik nr 20 do SIWZ – STWiORB – instalacja kolektorów słonecznych 
Załącznik nr 21 do SIWZ – STWiORB – instalacja elektryczna 
Załącznik nr 22 do SIWZ – STWiORB – instalacja niskoprądowa 
Załącznik nr 23 do SIWZ – Przedmiar - roboty budowlane 
Załącznik nr 24 do SIWZ – Przedmiar – instalacja wentylacji mechanicznej 
Załącznik nr 25 do SIWZ – Przedmiar – instalacja c.o. 
Załącznik nr 26 do SIWZ – Przedmiar – instalacja c.w.u. 
Załącznik nr 27 do SIWZ – Przedmiar – instalacja kolektorów słonecznych 
Załącznik nr 28 do SIWZ – Przedmiar – instalacja elektryczna 
Załącznik nr 29 do SIWZ – Przedmiar – instalacja niskoprądowa 
Załącznik nr 30 do SIWZ – Formularz ofertowy (wzór) 
Załącznik nr 31 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) 
Załącznik nr 32 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 

Załącznik nr 33 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) 
Załącznik nr 34 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę 
Załącznik nr 35 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego 
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