
Ogłoszenie nr 303474 - 2016 z dnia 2016-08-29 r.  

Warszawa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I 

TECHNICZNYCH NR 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS 99 I ZSLIT NR 1 W WARSZAWIE  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 UL. 

WIŚNIOWA 56 02-520 WARSZAWA  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, krajowy numer 

identyfikacyjny 18045600000, ul. ul. Wiśniowa  56, 02520   Warszawa, woj. mazowieckie, 

państwo , tel. 22 6464498,99 w. 14, e-mail , faks 226 464 500.  

Adres strony internetowej (URL): www.staff.edu.pl ; zslit1.bip.um.warszawa.pl 

Adres profilu nabywcy: www.staff.edu.pl 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.staff.edu.pl 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
tak  

www.staff.edu.pl ; zslit1.bip.um.warszawa.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.staff.edu.pl ; zslit1.bip.um.warszawa.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

 

Adres:  

w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Licelanych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 

56,02-520 Warszawa,  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ 



ZSS 99 I ZSLIT NR 1 W WARSZAWIE  

Numer referencyjny: 2/08/2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.1Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń 

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby szkół ZSS 99 i ZSLiT nr 1 w 

Warszawie. 1.2. Budynek objęty robotami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy znajduje 

się w gminnym rejestrze zabytków nieruchomych Miasta Stołecznego Warszawy. 1.3. Roboty 

budowlane obejmują: 1.3.1. Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, sufity 

podwieszone, posadzki z płytek gressowych, okładziny ścian z płytek glazurowanych, 

stolarkę drzwiową, wymiana stolarki okiennej na drewnianą, roboty tynkarskie, roboty 

malarskie, ogrodzenie, chodniki; 1.3.2. Roboty sanitarne: wymianę instalacji wod – kan, 

wymianę instalacji C.O., instalację wentylacji; 1.3.3. Roboty elektryczne: wymianę instalacji 

elektrycznej wewnętrznej, instalację alarmową, instalację CCTV, instalację TV, instalację 

domofonową. 1.4. Roboty zostały szczegółowo opisane i doprecyzowane w dokumentacji 

technicznej - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszej SIWZ. 1.5. Warunki realizacji zawiera także projekt umowy, stanowiący załącznik 

nr 4 do niniejszej SIWZ, 1.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na 

zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.7. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot 

zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach 

funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały 

zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest 

identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla 

Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 1.7.1. W przypadku 

zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie 

własne zawierające wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego 

porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego. 1.8. Wykonawca będzie 

zobowiązany do każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku, 

gdy dokumentacja techniczna ( projekt techniczny, przedmiar robót itd.), nie podaje w sposób 

szczegółowy i jednoznaczny technologii wykonywania robót lub wykonania określonego 

elementu przedmiotu Umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu 

materiałów lub urządzeń. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tej technologii, 

wbudowaniem tych materiałów i urządzeń , na Wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały tj. próbka, karta 

katalogowa, karta techniczna itp., dokument uprawniający do obrotu na obszarze RP oraz 

uzyskania zgody Zamawiającego na ich wbudowanie .  

 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-0 

Dodatkowe kody CPV:45110000-1, 45421000-4, 45300000-0, 45400000-1 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
Okres w dniach: 90 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

złożonych oświadczeń. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. 

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:  posiada środki finansowe lub 

dysponuje zdolnością kredytową na kwotę min. 450 000,00 zł brutto  dysponuje opłaconą 

polisą (tj.: wraz z dowodem opłaty, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu, że jest 

opłacona), a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 750 000 ,00 zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. W 

zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże w załączniku nr 5 do SIWZ, że wykonał co 

najmniej:  jedną robotę budowlaną, polegającą na realizacji robót remontowych lub 

inwestycyjnych we wszystkich branżach (budowlana, sanitarna, elektryczna), w obiektach 

kubaturowych z wyłączeniem budownictwa jednorodzinnego. Wartość roboty musi wynosić 

co najmniej 850 tys. zł. brutto ,  dwie roboty budowalne w branży budowlanej, w obiektach 



zabytkowych, wpisanych w rejestr konserwatora miejskiego lub gminnego lub 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wartość każdej roboty budowlanej w obiektach 

zabytkowych musi wynieść minimum 350 tys. zł., oraz załączy dowody określające czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Podstawowymi dowodami 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. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż 

złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień 

zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. 

W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca 

będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób 

(załącznik Nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz 

oświadczenia z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował 

co najmniej:  jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót 

budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń (mgr inż.) w branży 

konstrukcyjno-budowlanej, także do kierowania robotami budowlanymi w obiektach 

zabytkowych. Posiadającej udokumentowane doświadczanie w realizacji robót budowlanych 

na obiektach będących w rejestrze konserwatora zabytków, które będzie stanowiło kryterium 

oceny oferty opisane w  jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej bez 

ograniczeń ( mgr inż. lub inż.);  jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia budowlane w branży elektrycznej 

bez ograniczeń ( mgr inż lub inż) ;  oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i ewentualnie na podstawie pisemnego 

zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

tak  

Informacje dodatkowe: Podstawowymi dowodami 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. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia 

spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty 

wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do 

przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs 

średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie 

stosownego doświadczenia.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
tak  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 15.2 

SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku 

przynależności do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 4.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 4.8. Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4.5.2 a),b) c) SIWZ składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  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,  nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4.9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 

4.8 SIWZ lit. a tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.8 SIWZ lit. a tiret 

pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 4.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane 

w pkt 4.8. SIWZ lit. a, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.8 SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze 

wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, 

złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. 4.11. W 

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.a) 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 poro¬zumienie 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; b) 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem skła¬dek 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 od¬setkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ra¬ty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) 

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

gospodarczej, jeżeli odrębne prze¬pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

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

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składa¬nia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz któ¬rych 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 - załącznik nr 5 do SIWZ. b) opłacona polisa, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środ¬ków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert. d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli 

Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 

2A do SIWZ. e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia 

- załącznik Nr 6 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
wykazu osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(załącznik Nr 6 do 

SIWZ) 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) „Oświadczenie” stanowiący 

załącznik Nr 2 do SIWZ; c) Oświadczenie o oferowaniu przedmiotu równoważnego, jeżeli 

taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi 

przez Zamawiającego d) oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia 

wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się 

załączyć kopię przelewu. e) pełnocnictwo - jeżeli wymagane zgodnie z art.22a ust. prawo 

zamówień publicznych: a) 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. b) Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. d) Wykonawca, który polega na sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite 

dokumenty dotyczące tych podmiotów. f) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

określonych w pkt. 4.5.2 SIWZ W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW NA KTÓRYCH 

ZASOBACH POLEGA.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, 

na czas związania ofertą, wadium w wysokości 10 000,00 zł przed upływem terminu 

składania ofert tj.: do dnia 11.09.2016 r. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może 

być wniesione: w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Nr 53 1030 1508 0000 

0005 5090 2079 z dopiskiem „Wadium do przetargu na „PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ 

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ 

ZSS 99 I ZSLIT NR 1 w WARSZAWIE " a) ”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem 

oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej 

wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data 

złożenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – 

dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. W 

przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, 

oferta Wykonawca zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 



przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określa ustawa Pzp  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

z kilkoma wykonawcami  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  



Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

gwarancja 10 

wydłużenie okresu rękojmi od upływu ostatniego dnia gwarancji 10 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 



Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Zamawiajacy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wybraego do 

realizacji przedmiotu zamówienia na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy: zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w 

wyskości 10 % (dziesięć procent)ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść pred lub w 

dniu zawarcia umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej 



formie niż określona w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

wybrany Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Nr 53 1030 1508 0000 0005 5090 2079 

z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia -sprawa nr 01/08/2016 ”. W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu mają zastosowanie przepisy art. 148 ust. 5 ustawy. Zamawiający 

zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30% (trzydzieści procent) wysokości 

zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w pkt.16.8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Wszystkie zamiany zostały opisane w projekcie umowy - załącznik nr 4 do SIWZ 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 12/09/2016, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> POLSKI 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 


