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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

 

Rozdział I Informacje dla Wykonawców (IDW): 

 

Rozdział II  Druk Formularza „Oferta” 

 

Rozdział III Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania: 

III.1  Jednolity Dokument (wzór) – plik został zamieszczony również w wersji edytowalnej 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

III.2  Plik ESPD do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowę 
budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym Przy ul. T. Korzona w warszawie 
- dokończenie budowy” – plik został zamieszczony na stronie internetowej 
zamawiającego. 

III.3  Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia – plik został 
zamieszczony również w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego. 

III.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór) – plik został zamieszczony również w wersji edytowalnej na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Rozdział IV  PROJEKT UMOWY 

 

Rozdział V  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

- Opis ogólny  

- Projekt Budowlany  

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
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Rozdział I 

Informacje dla Wykonawców (IDW) 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  

Ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 

01-471 Warszawa 

Tel. 22/304-11-11 do 13, fax. 22/304-11-14 

e-mail: tbs@tbspolnoc.pl 

adres strony internetowej www.tbspolnoc.pl  

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

TBS/PZP/2/2018 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp". 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu m.st. Warszawa oraz własnych 
Spółki.  

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Wykonanie robót budowlanych inwestycji (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i dokonaniem 
uzgodnień, w tym pozwolenia na użytkowanie) polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z 
garażem podziemnym przy ul. T. Korzona w Warszawie, na działkach ewidencyjnych nr: 29,31,33 z 
obrębu 4-10-05 uregulowanych w Księdze Wieczystej Nr WA3M/00316428/2 oraz działkach 
ewidencyjnych nr: 34,35,37 z obrębu 4-10-05 uregulowanych w Księdze Wieczystej  Nr 
WA3W/00204603/5 oraz na terenie działek 44, 24/2 w obrębie 4-10-05 wg projektu Pracowni 
Projektowej „A I M” Arkadiusz Miśkiewicz z siedzibą 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Walerego 
Wróblewskiego 51A lok. 6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz zgodnie z ostateczną Decyzją 176/T/2015 z dnia 15.09.2015r. o pozwoleniu na 
budowę. 

Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. T. Korzona  
i przy ul. Chyrowskiej os. „Targówek Mieszkaniowy” (Dzielnica Targówek) w Warszawie. Obiekt 
zostanie zrealizowany w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej 
(ul. Chyrowska 4/6/8- Wspólnota mieszkaniowa) oraz ul. Złotopolska 1- budynek TBS.  
Po przeciwnej stronie ul. T. Korzona zlokalizowane jest przedszkole publiczne. Od strony północnej 
i północno-zachodniej obiekt będzie sąsiadował z zabudowaniami domów jednorodzinnych (w 
części nieużytkowanej). Ulica T. Korzona posiada nawierzchnię asfaltową, natomiast ulica 
Chyrowska jest drogą brukową wymagającą remontu.  

Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania 

http://www.tbspolnoc.pl/
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przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. 
Warszawy zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10.2006r. Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy, nieruchomość jest położona na terenie o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu M2.12. 

Dla nieruchomości została wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy Nr 27/T/09 
z 6 lipca 2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z garażem podziemnym. 

2) Charakterystyka techniczna inwestycji przy ulicy T. Korzona. 

Liczba kondygnacji nadziemnych 4 

Liczba kondygnacji podziemnych 1 

Ilość mieszkań 64 

Powierzchnia działki 2.093,00 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna  712,40 m2 

Powierzchnia zabudowy   849,27 m2 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 2682,34 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku 4715,72 m2 

Liczba miejsc postojowych w garażu 58 

 

3) Zakres wykończenia mieszkań zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury: 

a) Ściany i sufity wykańczane tynkiem gipsowym, pomalowane na biało.  

b) W łazienkach ściany wyłożone glazurą z obudową wanny włącznie.   

c) W kuchni glazurą wyłożony pas ochronny pomiędzy szafkami nad blatem kuchennym oraz 
wykończenie ściany przy zlewozmywaku i kuchni. 

d) Na podłogach w kuchniach, przedpokojach i łazienkach układany gres  

e) W pokojach panele podłogowe.  

f) Łazienki wyposażone w wannę lub brodzik umywalkę i miskę ustępową typu kompakt, lub miska 
ustępowa typu kompakt i umywalka - w wydzielonym ustępie, zawory do podłączenia pralki. W 
dwóch mieszkaniach przewidzianych dla osób niepełnosprawnych w łazienkach wyposażenie 
(biały montaż, uchwyty) przystosowane do ich potrzeb. 

g) Kuchnia lub aneks kuchenny wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną 
z piekarnikiem, zlewozmywak z szafką, zawory do podłączenia zmywarki. 

h) W kuchni i łazience zamontowane baterie – głowice standardowe.  

i) Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi standardowe płycinowe w okleinie drewnopodobnej z 
ościeżnicami  

j) Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych: antywłamaniowe klasa C z zamkiem patentowym, 
ocieplane, zaopatrzone w sztywny rygiel oraz wizjer szerokokątny 

k) Stolarka okienna  PCV szklona szkłem zespolonym, okna winny posiadać napowietrzniki 
higrosterowalne, parapety wewnętrzne z konglomeratów. 

l) Wykończenie powierzchni balkonów i tarasów 
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4) Inwestycja w swoim zakresie obejmuje również wykonanie niżej wymienionej infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych ul. Korzona i ul. Chyrowskiej (dz. o nr ew. 44, 24/2 w obrębie 4-
10-05) wraz z opracowaniem przez Generalnego Wykonawcę projektów tymczasowej organizacji 
ruchu, uzyskaniem decyzji oraz dokonaniem opłat za zajęcie pasa drogowego: 

a) zjazdów na działkę zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  
Nr 38/LZ/TAR/16 z dnia 30.07.2015 roku zezwalającego na lokalizację dwóch zjazdów  
z ul. Korzona oraz zjazdu z ul. Chyrowskiej wraz z przesadzeniem istniejącego drzewka 
nasadzonego w pasie drogowym kolidującego z wjazdem do garażu podziemnego od strony ul. 
Korzona i uzyskaniem zgody zarządcy drogi w tym zakresie, 

b) przebudowy chodników i miejsc parkingowych zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 12.04.2016 roku 
oraz warunkami zawartymi w piśmie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  
UD-X_WAB.6743.95.2016.MCH 7681 z dnia 20.04.2016 roku, 

c) elementów stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inżyniera Ruchu      
Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 13.01.2016 roku pod Nr IR/IO/79/16, 

d) przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku zgodnie wydanymi przez MPWiK 
warunkami technicznymi PRO-DRZ-WWT/660/840/149114/15/3643 z dnia 29 maja 2015 
roku (w tym likwidację istniejących przyłączy)  oraz decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy Nr 129/L/TAR/2016 z dnia 24.10.2016 roku zezwalającego na lokalizację w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego, 

e) przyłącza do sieci ciepłowniczej zgodnie wydanymi przez Veolia Energia Warszawa S.A.  
warunkami technicznymi DSP/PST/15/1513317/1 z dnia 9 czerwca 2015 roku, aktualizacją 
warunków technicznych przyłączenia VWAW/EWT/17/1729496/1 z dnia 30 listopada 2017 
roku i opinią Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek UD-X-
WOŚ.0724.204.2015.MZE z dnia 9 grudnia 2015 roku dotyczącą prowadzenia robót ziemnych 
w zasięgu koron drzew i krzewów oraz decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 
132/L/TAR/2016 z dnia 24.10.2016 roku zezwalającego na lokalizację w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego. Z uwagi na upłynięcie terminu ważności uzgodnień oraz 
zmianę w 2016 roku wytycznych Veolii w zakresie grubości ścianek rur stosowanych w 
sieciach preizolowanych Zamawiający zlecił aktualizację opracowanego w 2015 roku 
projektu budowlano-wykonawczego przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej do 
budynku wraz z ponownym uzgodnieniem dokumentacji w Veolii. Zaktualizowany 
projekt będzie udostępniony w trakcie trwania postepowania przetargowego. 
Zamawiający na przełomie roku 2018/2019 planuje zawarcie umowy przyłączeniowej z Veolia 
Energia Warszawa S.A. umożliwiającej włączenie przyłącza do sieci w przerwie technologicznej 
w przesyle ciepła w 2019 roku. W zakresie Wykonawcy przewiduje się obowiązki wynikające z 
umowy przyłączeniowej w szczególności: zlecenie Veoli i pokrycie kosztów  badania spawów, 
nadzoru nad budową sieci i węzła, odwodnienia i nawodnienia sieci, wystąpienie o przydział 
licznika ciepła i zaworu regulacyjnego, pokrycie ewentualnych szkód w przypadku samowolnego 
użycia sieci ciepłowniczej przed odbiorem robót przez Veolia, przygotowanie pomieszczenie 
węzła cieplnego zgodnie z wymaganiami Veolia, opracowanie kosztorysów koniecznych do 
rozliczenia wartości wykonanego przyłącza oraz inne niezbędne czynności umożliwiające odbiór 
i uruchomienie przyłącza do eksploatacji, 

f) dla planowanego budynku zostały wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
RWE Stoen Operator sp. z o.o. nr ND/WK/09356/2015 z dnia 24.08.2015r. oraz zmiana nr 1 
z dnia 16.10.2017 r. do warunków przyłączenia. Z zakresu zamówienia wyłącza się przyłącze 
energetyczne na odcinku do złącza kablowego, które jest realizowane na podstawie 
odrębnej umowy nr ND\WK\09356\2015-ND-B\WK\00010\2017 z dnia 20.04.2017 roku 
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zawartej przez Zamawiającego z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Miejscem 
rozgraniczenia realizacji instalacji pozostają zaciski prądowe w złączu kablowym na wyjściu 
przewodów WLZ. Projekt instalacji elektrycznych został uzgodniony przez Zakład energetyczny 
(uzgodnienia 2017/NI-N/U/AS/12556; 2017/NI-N/U/AS/12557; 2017/NI-N/U/AS 
/12558; 2017/NI-N/U/AS/12559).  W zakresie Wykonawcy pozostaje zgłoszenie i 
uzyskanie odbioru przez Innogy Stoen Operator wewnętrznych linii zasilających i 
instalacji w budynku.  

5)  Zakres robót budowlanych wykonany przez Zamawiającego w 2016 roku i dotychczasowego 
Wykonawcę (DORBUD S.A.) w okresie od 9.05.2017 do 6.10.2017 roku oraz warunki realizacji 
przedmiotowego zamówienia:  

a) na terenie inwestycji w grudniu 2016 wykonana została wycinka drzew i krzewów zgodnie  
z decyzją Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy nr 84/2016 z dnia 
13.05.2016 roku.  

W zakresie zamówienia pozostaje wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie  
inwestycji obejmującej działki ewidencyjne nr 29, 31, 33, 35, 37 zgodnie z pkt. 10, 11, 12 
decyzji nr 84/2016 z dnia 13.05.2016 roku.  

b) rozbiórka trzech budynków mieszkalnych na podstawie odrębnej Decyzji 18/R/T/15 z dnia 
11.09.2015r. o pozwoleniu na rozbiórkę. 

c) zabezpieczenie wykopu i budynków sąsiednich ścianką berlińską i palisadą z pali CFA na 
podstawie projektu wykonawczego zamiennego opracowanego przez WOD – INŻ. Sp. z o.o. 

W całości zostały wykonane pale CFA palisad zabezpieczających budynki sąsiednie i pale stalowe 
ścianki berlińskiej oraz zamontowano ok. 65% opinki.  

Do wykonania pozostała opinka drewniana w osiach A, G, 21’ (od pala Nr 1 do Nr 20 i 
od pala Nr 72 do Nr 76) oraz uzupełnienie opinki pomiędzy palami Nr 20 ÷ Nr 23 w 
trakcie wykonywania przegłębiań pod zbiornik retencyjny.  

W zakresie Wykonawcy jest również wycięcie górnej części pali stalowych ścianki 
berlińskiej w przypadku kolizji z projektowanymi warstwami drogowymi i 
zagospodarowania terenu.  

 

UWAGA ! 

W momencie wznowienia robót ziemnych i budowlanych części podziemnej budynku 
Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania monitoringu budynków sąsiadujących 
z terenem inwestycji (Chyrowska 4/6/8, Chyrowska 16 i 14) w oparciu o założone repery 
z częstością 1 pomiar tygodniowo. 

Ze względu na niewielką odległość fragmentów obudowy wykopu od projektowanych 
ścian konstrukcyjnych garażu konieczne jest wykonanie jednostronnie szalunku 
traconego w następujących osiach: 1’-4/G; 22/G-K; 22-26/K; A/1-21 

d)  roboty ziemne Wykonano ok. 60 % wykopów pod garaż podziemny. Rzędne aktualnego stanu 
wykopów wg. inwentaryzacji geodezyjnej. 

Do wykonania pozostało zebranie warstwy gruntu ok. 5÷15 cm oraz wykopy pod 
przegłębienia w osiach A-G/1’-13 oraz 100% wykopów w osiach A-G/13-21’ 

e)  beton podkładowy C8/10 pod płytę fundamentową. Wykonano ok. 16% całości  (w osiach 
G÷K/22÷26) Rzędne betonu podkładowego wg. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

Do wykonania beton podkładowy C8/10 pod płytę fundamentową zasadniczej części 
budynku w osiach A-G/1’-21’ (wraz z odbiorami geotechnicznymi i ewentualnym 
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dogęszczeniem podłoża) 

f)  Kanalizacja deszczowa podposadzkowa D 160. Wykonano odcinek pod płytą fundamentową w 
osiach G÷K/22÷26 

6) Zakres robót zabezpieczających wykonanych przez DORBUD i zastępczo przez Zamawiającego 
oraz zakres robót do wykonania oraz wyłączonych z tego tytułu : 

a) Zabezpieczenie palisady w osi 22 – wykonano przyporę ziemną/zasypkę z gruntu o wysokości 
ok. 1,2 m i szerokości 1,2 m i nachyleniu 1:1. 

Zakresem Zamówienia objęte jest usunięcie i wywózka wykonanej zasypki oraz 
oczyszczenie betonu podkładowego pod płytę fundamentową. 

b) Zabezpieczenie odkrytej ściany budynku przy ul. Chyrowskiej 4/6/8- Wykonano izolację 
termiczną i tynk cienkowarstwowy na całej powierzchni ściany.  

Zakres tych robót (pkt. 6.4.1 opisu) zawarty w Projekcie Wykonawczym Architektury 
wyłącza się z zakresu przedmiotowego Zamówienia. 

7) Aktualny stan zagospodarowania i organizacji placu budowy: 

a) ogrodzenie placu budowy pozostawione przez DORBUD S.A. – przęsła pełne zamontowane na 
chodnikach dla pieszych od strony ul. Korzona i ul. Chyrowskiej oraz na granicy z działkami nr 
ew. 27, 36 i na terenie działki nr ew. 39.  

Ogrodzenie do zdemontowania przez Wykonawcę i przekazania DORBUD S.A.  

W zakresie Wykonawcy pozostaje wykonanie nowego pełnego ogrodzenia placu budowy 
oraz obrandowanie ogrodzenia od strony ul. Korzona i ul. Chyrowskiej (bannery do 
wykonania wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego o wymiarach ok. 2,0m x 
5,0m w ilości 8 sztuk) 

b) zajęcie fragmentu pasa drogowego ul. Korzona i ul. Chyrowskiej.   

Niezwłocznie po zawarciu umowy na dokończenie robót budowlanych inwestycji 
(przejęciu terenu budowy) Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Wydziału 
Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek z wnioskiem i uzyskania zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego ul. Korzona i ul. Chyrowskiej o powierzchni, która pozostanie 
ogrodzona i stanowi powierzchnię terenu budowy.  Opłaty za zajęcie pasa drogowego 
ponosi Wykonawca. 

c) przyłącze energetyczne zasilania placu budowy – DORBUD S.A. zrealizował przyłącze 
napowietrzne od strony ulicy Chyrowskiej. Rozdzielnia elektryczna wraz z licznikiem energii 
znajduje się na słupie energetycznym na działce ew. nr 32 będącej w zarządzie ZGN Targówek.  

Uwaga: Przyłącze nie zostało przekazane Zamawiającemu i pozostaje w dyspozycji 
DORBUD S.A. Zamawiającemu nie są znane parametry techniczne przyłącza. 

W przypadku braku możliwości przejęcia wykonanego przyłącza od DORBUDU w 
zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie warunków technicznych od Zakładu 
Energetycznego i wykonanie nowego przyłącza energetycznego zasilania placu budowy.  

d) przyłącze wodno-kanalizacyjne na potrzeby zaplecza placu budowy. Zdemontowane przez 
DORBUD S.A. prowizoryczne przyłącze wody z budynku Chyrowska 4/6/8 

 W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie warunków i wykonanie nowego przyłącza 
wod-kan. na potrzeby zaplecza placu budowy. 

e)  ewentualne odprowadzenie wód gruntowych przy odwodnieniu wykopu. 

  W zakresie Wykonawcy pozostaje w razie potrzeby uzyskanie warunków technicznych 
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odprowadzenia wody z odwadnianego wykopu i zawarcie stosownej umowy z MPWiK. 

Jedocześnie Zamawiający informuje, że podczas prowadzenia dotychczasowych robót ziemnych 
w okresie sierpień-październik 2017 ( w tym montaż kanalizacji podposadzkowej w osi 
G÷K/22÷26 na rzędnej -4,48m) na poziomie dna wykopu woda gruntowa nie występowała.  

f)  dodatkowy teren pod zaplecze placu budowy. DORBUD S.A. w ramach swojej organizacji placu 
budowy zawarł odrębną umowę z ZGN Targówek na dzierżawę działek nr ew. 27 i 32 
sąsiadujących z terenem inwestycji. Na działce nr 32 rozpoczęte zostały przygotowania podłoża 
pod usytuowanie dźwigu wieżowego.  

Zarządca działek nr. ew. 27 i 32 z obrębu 4-10-05 potwierdził Zamawiającemu możliwość 
wydzierżawienie terenu nowemu Wykonawcy. W celu ewentualnego uzyskania 
informacji w zakresie warunków umowy i kosztów dzierżawy tego terenu Wykonawca 
może zwrócić się do Zarządcy terenu (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w 
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy) 

8) Zamawiający w materiałach przetargowych udostępnia dokumentację fotograficzną wykonaną pod 
koniec 2017 roku przedstawiającą stan zaawansowania inwestycji. Przed złożeniem oferty 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się z aktualnym stanem 
inwestycji i warunkami jej realizacji. 

5.2 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

Główny przedmiot: 

45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i budownictwa 
jednorodzinnego. 

Dodatkowe przedmioty; 

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego  

45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań  

5.3 Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „Robotą". Wykonawca 
zwany jest dalej „Wykonawcą". 

5.4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ" lub „Specyfikacją". 

5.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.7 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

5.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na 
powtórzeniu podobnych zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

5.9 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Podrozdziale V SIWZ. 

5.10 Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia: Powyższe wymagania określają w szczególności: 

5.10.1 sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

5.10.2 uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

https://szukio.pl/cpv/45211340-roboty,budowlane,w,zakresie,budownictwa,wielorodzinnego
https://szukio.pl/cpv/45211341-roboty,budowlane,w,zakresie,mieszkan
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których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

5.10.3 rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

5.11  Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108), tj. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem. 

5.12 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy wykonujący 
bezpośrednie prace związane ze wszystkimi robotami budowlanymi przy niniejszym 
zamówieniu. 

5.13 Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji robót budowlanych utrzymywać stan 
ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez osoby realizujące czynności, o których 
mowa w pkt 5.12 z zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z tych osób, Wykonawca będzie zobowiązany 
niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy 
o pracę. W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby musi nastąpić w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio zatrudnioną osobą. 

5.14 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: w trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5.11 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:  

5.14.1 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/wykonują 
osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Oświadczenie powinno zostać 
złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą oraz 
30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawcy z podwykonawca;  

5.14.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych na wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie wskazanym 
w wezwaniu.  

5.15 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  w trakcie realizacji 
zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.11 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy.  

5.16 W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę zobowiązań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia 
przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego.  

5.17 Zakres spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z 
tytułu niespełnienia tych wymagań określa także Rozdział 4 do SIWZ – Projekt umowy.   

5.18 PODWYKONAWSTWO: 

5.18.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

5.18.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy. 

5.18.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 
zgodnie Formularzem III.3. 

5.18.4 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Podrozdziale 10 
SIWZ. 

 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

6.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31 października 2019 
roku (w tym zakończenie robót budowlanych do 30 września 2019 roku), przy czym termin ten 
obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia i jego odbiór ostateczny bez uwag wraz z uzyskaniem 
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie,. 

6.2 Zamawiający wymaga przedstawienia propozycji wstępnych terminów realizacji głównych 
elementów budynku w Formularzu „OFERTA” (pkt 8) stanowiącym Rozdział II do SIWZ. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

7.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest 
zobowiązanych wykazać w sposób szczególny.  

7.2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami 
finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 10 000 000,00 złotych 
(słownie: dziesięć milionów złotych). 
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Uwaga: 
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy 
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 

7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

a. Wykonawcy: 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie: co najmniej 2 kontraktów (umów) obejmujących swoim zakresem zakończoną i 
prawidłowo odebraną budowę, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie 
mniejszej niż 13 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa). 
Uwaga: 
1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane 

w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez 
Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on 
opublikowany. 

2) Ww. roboty muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 
3) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla 

potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 
1) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, 

na rzecz którego były wykonane. 

b. osób: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi 
się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im 
powierzona, tj: 

a) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik budowy: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. nr 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, 
poz. 394). 

Doświadczenie zawodowe: 
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Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co najmniej 2 kontraktów (umów), 
polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie mniej niż 
5 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - przy którym osoba ta pełniła funkcję 
Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub Kierownika budowy lub 
Inspektora nadzoru specjalność - konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń,  

b) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik robót sanitarnych: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. nr 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  z 2008r. nr 
63, poz. 394).   

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co najmniej 2 kontraktów (umów), 
polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie mniej niż 
5 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - przy którym osoba ta pełniła funkcję 
Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub Kierownika 
budowy lub Inspektora nadzoru specjalność - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń,  

c) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik robót elektrycznych: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z  art. 12, art. 12a 
ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. nr 
1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394).  

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co najmniej 2 kontraktów (umów), 
polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie mniej niż 
5 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - przy którym osoba ta pełniła funkcję 
Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub Kierownika budowy lub Inspektora 
nadzoru specjalność - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń 

d) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik robót drogowych: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 
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samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej zgodnie z  art. 12, art. 12a 
ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. nr 
1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394).  

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co najmniej 2 kontraktów (umów), 
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy klasy min. „Z” o wartości 
nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - przy którym osoba ta pełniła 
funkcję Kierownika robót drogowych lub Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 
specjalność inżynierska drogowa 

Uwaga! 

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im 
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w 
innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 

4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

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

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
udziału w postępowaniu. 

8.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

8.2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy 
Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 9.4.2.1 – 9.4.2.4 SIWZ. 



TBS/PZP/2/2018 

Strona 14 z 60 

SIWZ – Budowa budynku wielorodzinnego, wraz z garażem podziemnym  przy ul. T. Korzona w Warszawie – dokończenie budowy 

 

 

8.2.2 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w 
odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione 
w pkt 9.4.2.1 – 9.4.2.4 SIWZ. 

8.2.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z 
tych podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 9.4.2.1 – 9.4.2.4 SIWZ. 

8.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 
5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

8.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 
8.3 SIWZ. 

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

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

9.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

9.2.1 aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego  
Formularz III.1 lub III.2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik 
do formularzy III.1 i III.2 SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

9.2.1.1 Jeżeli Wykonawca 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, w myśl art. 25a ust. 
3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to 
dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ. 

9.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne 
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym w odrębnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7.1 SIWZ. 

9.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby 
Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. 

W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. 
dokument, winien określać w szczególności: 

9.2.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

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

9.2.2.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

9.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 
dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert 
(https://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienieOver) przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór – Formularz III.4 do SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 
Wykonawców. 

9.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została oceniona 
najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

9.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

9.4.1.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

https://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienieOver
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9.4.1.2 Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz dopuszczone do 
użytku, 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. 

9.4.1.3 Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

9.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

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

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu. 

9.4.2.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp – oświadczenie o braku 
wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku 
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.  

9.4.2.3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp – oświadczenie 
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

9.4.2.4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  

a) pkt 1 ustawy: 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 Pzp; 
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

b) pkt 2 ustawy: na podstawie posiadanych przez siebie informacji, w tym środków 
dowodowych pozwalających na wykazanie zaistnienia tej podstawy do wykluczenia; 

c) pkt 3 ustawy: na podstawie posiadanych przez Zamawiającego informacji oraz 
oświadczeń złożonych na podstawie art. 17 ust. 2 i ust. 2a. Warunkiem zaistnienia 
tej podstawy wykluczenia jest brak możliwości zapewnienia bezstronności 
zamawiającego w sposób inny niż poprzez wykluczenie wykonawcy. Ponadto nie jest 
możliwe uzyskanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego brak tej podstawy 
wykluczenia.  

d) pkt 4 ustawy: na podstawie posiadanych przez Zamawiającego informacji; 

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

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

g) pkt 8 ustawy:  na podstawie: 

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

➢ 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 a 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  

➢ oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)  
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5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w:  

- 9.4.2.1 - 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

- 9.4.2.4a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że, nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące 
przed upływem tego terminu. 

- 9.4.2.4g) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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. 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  

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

6) Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona 
podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

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

8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).  

9) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty.  
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10) Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej są sporządzone w języku obcym 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

11) W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

 

6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz, o których mowa 
w pkt 8.2. IDW. 

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

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

i. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

ii. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW. 

6) 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt 10.2. IDW. 

7) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt od 9.4.2.1 do 9.4.2.4 IDW. 

8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 



TBS/PZP/2/2018 

Strona 20 z 60 

SIWZ – Budowa budynku wielorodzinnego, wraz z garażem podziemnym  przy ul. T. Korzona w Warszawie – dokończenie budowy 

 

 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

i. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

ii. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

iii. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 
podać firmy podwykonawców. 

7. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie 
z pkt 7.2. IDW. 

3)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument 
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.4., przy czym: 

i. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.4.1) składa odpowiednio Wykonawca, 
który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW. 

ii. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.4.2 ) składa każdy z nich. 
 

8. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. - 12.6. IDW. 

2) Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

1) w zakresie merytorycznym: p. Roberta Jankowskiego 

2) w zakresie proceduralnym: p. Monikę Niewiadomską 
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3) Korespondencję do Zamawiającego (powołując się na znak sprawy TBS/PZP/2/2018) należy 
kierować: 

1) na adres pocztowy: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ul. 
Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa  

2) lub drogą elektroniczną na adres: tbs@tbspolnoc.pl (załączniki do poczty elektronicznej 
powinny być przesłane w formatach .doc, .xls, .pdf. 

3) lub faksem na nr 22/304-11-14  

4) Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 

i.  złożyć ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej; 

ii. złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - zgodnie z wzorem 

standardowego formularza - w formie pisemnej; 

iii. złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentów - 

dotyczące Wykonawcy (poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia) i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - w oryginale; 

iv. złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentów - inne 

niż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 12.4.3 - w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej; 

v. złożyć inne dokumenty, o których mowa w ustawie – w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

vi. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez 

osoby udzielające pełnomocnictwa; 

vii. złożyć dokument wadium w oryginale - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż 

pieniężna. 

5) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 12.4 - oświadczenie, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9  

ust. 3 ustawy. 

8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
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Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9) Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania 

Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone odpowiednio w formie i zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws. dokumentów i w SIWZ. Zamawiający 

uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść we właściwej 

formie dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu! 

10) Zamawiający na swojej stronie internetowej https://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienieOver 

opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ z załącznikami. 

9. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. Ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30,  01-471 Warszawa 
e-mail: tbs@tbspolnoc.pl  

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 
13.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 13.2. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub 
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej. 

8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
informację na stronie internetowej. 

9) Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 
ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z 
art. 12a ustawy Pzp. 

10) Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 
ustnej lub drogą telefoniczną. 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
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11) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania 

Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Formularz „Oferta” – Rozdział II SIWZ. 

4) Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 

i. Jednolity Dokument JEDZ, zgodnie z wzorem standardowego formularza; 

ii. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej 

załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

iii. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium 

w formie niepieniężnej; 

iv. Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia w przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom realizację części 

zamówienia, którego wzór stanowi Formularz III.3 do SIWZ. 

v. Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy. 

5) Zamawiający wymaga, aby w formie pisemnej pod sankcją nieważności został złożony wypełniony 

Formularz Oferty. 

6) Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 

7) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia  

w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

8) Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez 

osobę/y podpisujące ofertę. 

9) Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu 

wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące 

oznaczenie: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 

Ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa 

oraz opisane 

OFERTA 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym 

przy ul. T. Korzona w Warszawie – dokończenie budowy” 

Nie otwierać przed dniem  29-03-2018 r.  godz. 10:30 

10) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). 
Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według takich 
samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy 
dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 14.9). Oferta zmieniająca wcześniej złożoną 
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ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały 
zmienione. 

11) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu 
Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez 
osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem 
z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do 
rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru. 

 

Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia oferty, a także oświadczeń lub dokumentów: 

• Ofertę, oświadczenia lub dokumenty ułożyć w grupach, wg kolejności: 

a) Formularz oferty +  

b) załączniki do oferty,  

• wszystkie kartki ponumerować i spiąć /zszyć/ zbindować itp. (za wyjątkiem: dokumentu wadialnego tj. 

oryginału gwarancji /poręczenia/ oraz ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na 

podstawie art. 8 ust. 3 ustawy). 

Uwaga ! Zamawiający informuje że: 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w 

nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być 

udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, 

Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 

bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i 

niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, dokumentację 
techniczną stanowiącą Opis Przedmiotu Zamówienia – Rozdział V SIWZ I projekt umowy – 
Rozdział IV SIWZ. 

2) Cenę oferty brutto wyliczoną zgodnie z pkt 1 należy wpisać do Formularza „Oferta” zawartego w 
Rozdziale II SIWZ. 

3) Wykonawca ma obowiązek wypełnić, zawartą w Formularzu „oferta” tabelę elementów scalonych.  

4) Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie uwarunkowania związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5) Cenę oferty brutto zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.  

6) Zaoferowana cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, obowiązujące do końca realizacji pełnego 
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.  

7) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z terenem budowy oraz innymi warunkami i 
utrudnieniami, w jakich przyjdzie mu realizować zamówienie. W cenie oferowanej należy 
uwzględnić ryzyko związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia.  

8) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen.  
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9) Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 
1830).  

10) Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11) Tam, gdzie w OPZ – Dokumentacji projektowej –  zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją 
projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie 
złotych: czterysta tysięcy); 

2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

i. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1025 1000 0022 
7761 3200 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę i sygnaturę przetargu: „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym przy ul. T. 
Korzona w Warszawie – dokończenie budowy - TBS/PZP/2/2018”) 

ii. poręczeniach bankowych; 

iii. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

iv. gwarancjach bankowych; 

v. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

vi. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2017 poz. 110). 

3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. 

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - 
„Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. , ul. Gen. T. 
Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa" 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 
płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 
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wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć 
się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z 
prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

4) Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 
16.2.1 IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

5) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 4 ustawy Pzp. 

6) Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w 
przypadku gdy: 

i. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

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

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1) Oferty powinny być złożone w: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ 
Sp. z o.o., ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa w sekretariacie (parter) w terminie 
do dnia 29-03-2018 r.  do godz. 10:00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w terminie składania ofert, tj. 29-03-2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie 
wskazanej w pkt 17.1, w Sali konferencyjnej (parter). 

3) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

4) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że 
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

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

6) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

7) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

i. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

ii. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
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upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o 
którym mowa w ust. 18.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

18.3. 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.  

18.4. 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. 

18.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

 

19.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi 
punktowe i przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi 
kryterium = 1 pkt. 

19.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert: 

Nazwa kryterium  Waga 
kryterium w % 

Maksymalna ilość 
punktów  

Cena – ”C” 85 % 85 pkt 

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane 
roboty (okres dodatkowo udzielonej 
gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 
powyżej 60 miesięcy) – „G” 

10 % 10 pkt 

Aspekt społeczny – „O” 5 % 5 pkt 

Łącznie – „L” 100 % 100 pkt 

 

19.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich 
kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 
przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub  następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie 
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę. 

19.4 Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 

L = C + G +O 

gdzie: 

L - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej 

C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – „Cena” 
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G - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane 
roboty” (wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o: 12 m-cy, lub  24 m-ce, ponad okres gwarancji i 
rękojmi wymagany przez Zamawiającego tj.: ponad okres 60 m-cy) 

O - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Aspekt Społeczny" 

19.5 Przyznanie liczby punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższych zasad: 

19.5.1 Zasady oceny ofert wg kryterium – Cena „C” 

W przypadku kryterium - cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:   C = C min/ Ci x 85 

gdzie: 

C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium - cena 

Cmin -  Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

Ci - Cena oferty badanej* 

Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który 
Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

19.5.2 Zasady oceny ofert wg kryterium - Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty „G” 

1) Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia. 

2) Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i 
rękojmi na wykonane roboty będzie większy o 12 lub 24 miesiące niż minimalne 60 
miesięcy. 

3) Górna granica ocenianej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 84 miesięcy. 

4) „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” (G) max. liczba punktów: 

Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez 
Zamawiającego okres 60 miesięcy, w ten sposób, żę:  

a) Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o 24 m-
ce. 

b) Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o 12 m-cy. 

c) Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku nie wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi. 
Wykonawca zaoferował okres gwarancji i rękojmi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 
tj. 60 miesięcy 

Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w 
kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje 
wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi i udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia 
odbioru, a w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” otrzyma 0 pkt. 

19.5.3 Zasady oceny ofert wg kryterium „Aspekt społeczny " – „O” : 

1) Kryterium „Aspekt społeczny" oznacza zatrudnienie przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, gdzie jako 
osoby te rozumie się: 
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a. bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy; 

b. młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; 

c. niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

d. inne niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r., poz 1828) lub we właściwych przepisach państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) Punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 5 punktów, na podstawie 
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. 

- 0 punktów - za brak zatrudnienia osoby/osób, spełniających przesłanki art. 29 ust. 4 Pzp. 

- 1 punkt - za zatrudnienie co najmniej 2 osób, spełniających przesłanki art. 29 ust. 4 Pzp 

- 3 punkty - za zatrudnienie od 3 do 5 osób, spełniających przesłanki art. 29 ust. 4 Pzp 

- 5 punktów - za zatrudnienie 5 i więcej osób, spełniających przesłanki art. 29 ust. 4 Pzp 

3)  Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 5 pkt w kryterium „Aspekt społeczny". 

4) Wymagania w zakresie zatrudnienia, odnoszą się do zaangażowania ww. osób 
do realizacji przedmiotu zamówienia, a zatrudnienie powinno trwać nieprzerwanie przez cały 
okres realizacji zamówienia 

19.6 Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich 
kryteriów. 

19.7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

19.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

20 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1 Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

20.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

20.1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

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

20.1.4 unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 
20.1.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
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Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

20.3 Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 20.1.1 lub 20.1.4 IDW, na stronie 
internetowej. 

20.4 Umowa będzie zawarta po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników Zamawiającego 
zgodnie z aktem założycielskim Spółki. 

20.5 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

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

20.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

20.8 Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu: 

20.8.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

20.8.2 umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego 
dokumentu do oferty). 

20.8.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

20.8.4 Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w rozdziale IV – projekt umowy . 

20.8.5 kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego osób, które będą pełnić funkcję: 

- kierownika budowy, 

- kierownika robót sanitarnych, 

- kierownika robót elektrycznych. 

20.8.6 Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

20.9 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 20.8 może zostać potraktowane jako uchylanie się 
przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

20.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 

20.11 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 roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
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21 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

21.1 Zgodnie z art. 147 ustawy, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. 

21.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 
ustawy. 

21.3 Zabezpieczenie w formach innych niż pieniądz zostanie uznane za wniesione skutecznie po 
uprzednim zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wystawione 
na Zamawiającego oraz mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny.  

21.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. nr : 51 1050 1025 1000 0022 7761 3200. 

21.5 Termin ważności gwarancji/poręczenia musi obejmować termin realizacji umowy oraz okres rękojmi 
za wady i gwarancji. 

21.6 Za zabezpieczenie wniesione w terminie uważa się:  

21.6.1 dla zabezpieczenia wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9.11.2000 r. o utworzeniu PARP - złożenie w sekretariacie Zamawiającego przed 
wyznaczonym terminem podpisania umowy, po uprzednim spełnieniu warunków o 
których mowa powyżej; 

21.6.2 dla zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego przez 
bank Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.  

21.7 Poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja 
bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o PARP powinny zawierać stwierdzenie, że gwarant/poręczyciel 
zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego wynikające z zapisów podpisanej przez nich umowy do wysokości gwarantowanej 
kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi/poręczycielowi w formie 
pisemnej.  

21.8 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

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

21.10 Wypłata, o której mowa w pkt 21.9  SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

21.11 Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych Rozdziale IV – Projekt 
umowy.  

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

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

22.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

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

22.4 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. 

22.5 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. 

22.6 Terminy wniesienia odwołania: 

22.6.1 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 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.6.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

22.6.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.6.1 i 20.6.2. IDW 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. 

22.6.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.7 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

22.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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Rozdział II – Formularz „Oferta”  

 

OFERTA 
do 

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. 

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, Z GARAŻEM 
PODZIEMNYM, PRZY UL. T. KORZONA W WARSZAWIE  

– DOKOŃCZENIE BUDOWY” 

 Nr ref: TBS/PZP/2/2018 

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz 

 

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

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

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY: 

wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę brutto:__________________________ zł 

(słownie: ________________), w tym VAT w kwocie___________ zł, zgodnie z poniższą tabelą 

elementów scalonych: 

Lp. Opis 
Łączna wartość 

netto 
stawka VAT VAT 

Łączna wartość 
brutto 

1 Roboty przygotowawcze     

2 Geodezyjne wytyczenie obiektu     

3 Roboty ziemne     

4 Płyta fundamentowa     

5 Konstrukcja żelbetowa „stanu 0”     
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6 Konstrukcja żelbetowa „nadziemia”     

7 Stropodach     

8 Ściany konstrukcyjne murowane     

9 Ścianki działowe     

10 Izolacje i podłoża pod posadzki     

11 Tynki wewnętrzne     

12 Roboty malarskie     

13 Elewacje     

14 Stolarka okienna     

15 Stolarka drzwiowa     

16 
Wykończenie mieszkań  (wraz z 
balkonami i tarasami)  

 
  

17 Szafki pod zlewozmywaki     

18 Wykończenie części wspólnych     

19 Budowa zjazdów     

20 Instalacja wod - kan     

21 Instalacje c.o.     

22 Instalacja wentylacji     

23 Instalacje elektryczne     

24 

Instalacja niskoprądowa (RTV, 
domofonowa, telefoniczna, 
internetowa)  

 
  

25 Węzeł cieplny     

26 
Przyłącze wod-kan  i kanalizacja 
deszczowa  

 
  

27 Przyłącze cieplne     

28 

Zagospodarowanie terenu 
(ogrodzenie, chodniki, zieleń, mała 
architektura …..) 

    

29 Komora śmietnikowa     

30 Instalacje elektryczne zewnętrzne     

  Razem      
4. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez 

Zamawiającego okres 60 miesięcy 

 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 24 m-ce.  

 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 12 m-cy.  
Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia 
na wykonane roboty” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi i udziela 60 miesięcznej gwarancji i 
rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru, a w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” otrzyma 0 pkt.  

5. DEKLARUJEMY, że do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy …………….. osobę/osób 
należących do grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w ust. 15.5.3 niniejszej SIWZ. 

6. INFORMUJEMY, że:  

1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): . 
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Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ______________________________________ zł netto **. 

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 
oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i 
usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

7. ZAMIERZAMY/NIE ZAMIERZAMY* powierzyć podwykonawcom wykonanie części 
zamówienia zgodnie z Formularzem III.3 - Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom 
części zamówienia. 

8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. do 31 października 2019 roku, w tym proponujemy terminy 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji głównych elementów budynku, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Opis Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

1 Konstrukcja „stanu 0”   

2 Konstrukcja nadziemia   

3 Instalacje    

4 Wykończenie zewnętrzne budynku   

5 Wykończenie wewnętrzne   

6 Zagospodarowanie terenu   

7 
Odbiory i uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie   

 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

10. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

11. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  PLN______________ 

w formie______________________________________________________________ 

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr………………………………………………* 

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza) 

12. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach …………………….. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr  _______________________  do Oferty 

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia, w tym w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

15. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: (wypisać wszystkie załączniki) 

16. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY1: [wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres/faks/e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Nr faksu   

Adres e-mail  

 

 

 __________________ dnia ___________ roku 

 

……………………………………………… 

(czytelny podpis lub podpis i stempel imienny osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy) 

                                            
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka 

korespondencja.  
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Rozdział III  - Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Formularz III.1  

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach, których zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I 
zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 

jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia2. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia3 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer     data   .................. r ,   strona   

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:  ………/S  
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku, gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 
zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku 
informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego4 Odpowiedź: 

Nazwa:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Warszawa Północ Sp. z o.o. 
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 , 01-471 Warszawa  
Osoby do kontaktów: Robert Jankowski, Monika 
Niewiadomska  

E-mail: tbs@tbspolnoc.pl  
Faks: +48 22/304-11-14 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia5: Budowa budynku wielorodzinnego z garażem 
podziemnym przy ul. T. Korzona w Warszawie – 
dokończenie budowy. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)6: 

 
 

TBS/PZP/2/2018 

                                            
2 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych 

i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. 
3 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się 

o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

4 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy 
wszystkich uczestniczących zamawiających. 

5 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
6 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić Wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów7: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem8? 

[  ] Tak [  ] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone9: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”10 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

                                            
7 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
8 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

9 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
10 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[..] Tak [..] Nie [..] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 

 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie11: 

 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 

 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 
 
 

 
d) [ ] Tak [ ] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) [ ] Tak [ ] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

                                            
11 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami12? 

[ ] Tak [ ] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 

 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 

 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 
w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 

                                            
12 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 
za kontrolę, jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane  – tych, do których wykonawca 
będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego 

z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V13. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[ ] Tak [ ] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja 
A i B oraz w części III. 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej14; 

2. korupcja15; 

3. nadużycie finansowe16; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną17 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu18 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi19. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

[ ] Tak [ ] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

                                            
13 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 

przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 

państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z 
dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia 
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

16 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 

164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 

19 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
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administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]20 

Jeżeli tak, proszę podać21: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]22 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia23 

(„samooczyszczenie”)? 

[ ] Tak [ ] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki24: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak  
i w państwie członkowskim instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli 
jest ono inne niż państwo siedziby? 

[ ] Tak [ ] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [ ] Tak [ ] Nie 

– [ ] Tak [ ] Nie 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [ ] Tak [ ] Nie 

– [ ] Tak [ ] Nie 

                                            
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
24 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 

wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w nim 
bezpośrednio określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [ ] Tak [ ] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [ ] Tak [ ] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 25 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
26

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą 
być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy27? 

[ ] Tak [ ] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[ ] Tak [ ] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 

wykonawczych28; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

 

                                            
25 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
26 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
27 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia 

bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
28 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 



TBS/PZP/2/2018 

Strona 44 z 60 

SIWZ – Budowa budynku wielorodzinnego, wraz z garażem podziemnym  przy ul. T. Korzona w Warszawie – dokończenie budowy 

 

 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 

gospodarczej29. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego30?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienia mające na celu 
zakłócenie konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [ ] Tak [ ] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek 
konflikcie interesów31 spowodowanym jego 

udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo 

związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [ ] Tak [ ] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

                                            
29 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 

obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo 
to w stanie zrealizować zamówienie. 

30 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
31 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w 

błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; 

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]32 

W przypadku, gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[ ] Tak [ ] Nie 
 
 
[……] 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź  

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [ ] Tak [ ] Nie 

                                            
32 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy33: 

 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[ ] Tak [ ] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący34 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

                                            
33 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani 

do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



TBS/PZP/2/2018 

Strona 47 z 60 

SIWZ – Budowa budynku wielorodzinnego, wraz z garażem podziemnym  przy ul. T. Korzona w Warszawie – dokończenie budowy 

 

 

liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący35: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych36 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y37 – oraz wartość): 

[……], [……]38 

 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami 
finansowymi lub posiada zdolność kredytową na 
kwotę minimum 10 000 000,00 złotych (słownie: 
dziesięć milionów złotych). 
 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
roboty budowlane: W okresie odniesienia39 wykonawca 
wykonał następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju: wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co 
najmniej 2 kontrakty (umowy) obejmujące swoim zakresem 
zakończoną i prawidłowo odebraną budowę, budynku 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                            
35 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
38 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 

sprzed ponad pięciu lat. 
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mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie mniejszej niż 13 
000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa). 
 
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy i zamówień publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia40 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego rodzaju lub 
wyświadczył następujące główne usługi określonego 
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, 

daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych41: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących pracowników 

technicznych lub służb technicznych42, w szczególności 

tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych o 
wykonanie robót: 
 
 

[……] 
 
 
[……] 
 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz 
środków w celu zapewnienia, jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym 
charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – 
wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli43 

swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu 
środków naukowych i badawczych, jak również środków 
kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi 
i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im 
powierzona, tj: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

                                            
40 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 

sprzed ponad trzech lat. 
41 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych 

w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
42 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 

wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

43 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy 
organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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a) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik 
budowy: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. 
U. z 2017r. poz 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. 
nr 63, poz. 394). 

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co 
najmniej 2 kontraktów (umów), polegających na budowie 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie 
mniej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - 
przy którym osoba ta pełniła funkcję Kierownika robót w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub Kierownika 
budowy lub Inspektora nadzoru specjalność - konstrukcyjno-
budowlana bez ograniczeń,  

b) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik 
robót sanitarnych: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
2017r. poz 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo 
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U.  z 2008r. nr 63, poz. 394).   

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co 
najmniej 2 kontraktów (umów), polegających na budowie 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie 
mniej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - 
przy którym osoba ta pełniła funkcję Kierownika robót w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru specjalność - 
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
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kanalizacyjnych bez ograniczeń,  

c) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik 
robót elektrycznych: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z  art. 12, 
art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz 1332 z późn. zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo 
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394).  

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co 
najmniej 2 kontraktów (umów), polegających na budowie 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie 
mniej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - 
przy którym osoba ta pełniła funkcję Kierownika robót w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń lub Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 
specjalność - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 

d) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik 
robót drogowych: 

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności drogowej zgodnie z  art. 12, 
art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz1332 z późn. zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo 
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394).  

Doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co 
najmniej 2 kontraktów (umów), polegających na budowie, 
przebudowie lub remoncie drogi/ulicy klasy min. „Z” o 
wartości nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt 
(umowa) - przy którym osoba ta pełniła funkcję Kierownika 
robót drogowych lub Kierownika budowy lub Inspektora 
nadzoru specjalność inżynierska drogowa 

Uwaga! 
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b) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne 
odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem. 

c) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się 
również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 
zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. 2016, poz. 65). 

d) W przypadku osób będących obywatelami państw 
członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją 
o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do 
świadczenia usług transgranicznych. 

e) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie 
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla 
osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem 
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

1) 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. 

2)  

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł 
stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich 
trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na 
potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić [……] 
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podwykonawcom44 następującą część (procentową) 

zamówienia: 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie 
produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi 
towarzyszyć świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub 
agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, 
potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które 
zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne 
środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA, JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania, jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 

                                            
44 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności 

podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

 
Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej45, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 

[ ] Tak [ ] Nie46 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]47 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje 
dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za 
pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim48, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.49, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części 
I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-
y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

 

 
……………… 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

 

                                            
45 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
48 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  

49 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Formularz III.2. 

Plik ESPD do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowę budynku 
wielorodzinnego z garażem podziemnym Przy ul. T. Korzona w warszawie - dokończenie budowy” 
– plik został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego. 
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Formularz III.3. 

Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia 
 

 

Ja niżej podpisany __________________________________________________________________ 

 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy*) 

___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby Wykonawcy*) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY  
UL. T. KORZONA W WARSZAWIE – DOKOŃCZENIE BUDOWY 

 

niniejszym oświadczam, iż: 

1) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia**: 

 

Lp. 
Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli 

jest znana) 

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy 

   

   

 
2) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postepowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych  

w art. 22a ust. 4 ustawy: 

 

Lp. 
Nazwa (firma) podwykonawcy (innego 

podmiotu) 

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy 

powierzyć innemu podmiotowi (podwykonawcy) 

   

   

 

 

 
____________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

* ) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców; 

**) Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, jeżeli są znani. 
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Formularz III.4. 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór) 

 
Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM  

PRZY UL. T. KORZONA W WARSZAWIE – DOKOŃCZENIE BUDOWY 

prowadzonego przez: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie 

 

Ja niżej podpisany __________________________________________________________________ 

 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy*) 

___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby Wykonawcy*) 

 

oświadczam, że: 

*nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład 
której wchodzą następujące podmioty: 

 

LP Nazwa Adres 

   

   
 
 

 __________________ dnia __________ roku 

 

 

 

____________________________ 
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Rozdział IV    PROJEKT UMOWY – w pliku .pdf 
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Rozdział V  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA 

DOKOŃCZENIE BUDOWY BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA 

DZIAŁKACH NR  29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 OBRĘB 4-10-05 PRZY UL. T. KORZONA W 

WARSZAWIE (STAN - STYCZEŃ 2018): 

 
01_DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 0_ DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY  

1_POZWOLENIA NA BUDOWĘ  

 2_DECYZJA DOTYCZĄCA WYCINKI DRZEW I NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 

3_LIKWIDACJA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO BUDYNKÓW  

    PRZY UL. KORZONA DZ. 31 I 33 

 4_WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA MPWIK ORAZ UZGODNIENIE PROJEKTU    

                 PRZEZ MPWIK 

5_WARUNKI PRZYŁĄCZENIA INNOGY STOEN OPERATOR, UZGODNIENIE PROJEKTU    

    PRZEZ INNOGY ORAZ UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 6_WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA VEOLIA , AKTUALIZACJA WARUNKÓW 

 7_1_ UZGODNIENIE WĘZŁA CIEPLNEGO VEOLIA 

 7_2_ UZGODNIENIA PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z VEOLIA I WYDZIALE   

                OCHRONY ŚRODOWISKA DLA DZ. TARGÓWEK (prowadzenie robót w sąsiedztwie drzew) 

8_ OPINIE INŻYNIERA RUCHU I ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ ORAGANIZACJI     

     RUCHU 

 9_ DECYZJE ZEZWALAJĄCE NA LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM 

 10_ DECYZJA DOTYCZĄCA LOKALIZACJI ZJAZDÓW 

 11_ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWY CHODNIKA  

 12_BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 

GARAŻEM PODZIEMNYM 

 1_TOM 1 

 2_DECYZJA WARUNKI ZABUDOWY 

 3_WARUNKI TECHNICZNE 

 4_CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 5_UZGODNIENIA 

 6_ ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 7_ARCHITEKTURA (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 8_KONSTRUKCJA (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 9_BRANŻA DROGOWA (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 10_TOM 2 
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 11_ INSTALACJE CO (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 12_ INSTALACJE WENTYLACJI (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 13_ INSTALACJE WOD-KAN (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 14_ PRZYŁĄCZE WOD-KAN (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

 15_ INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OPIS TECHNICZNY + RYSUNKI) 

03_PROJEKTY WYKONAWCZE 

1_WYCINKA DRZEW I NASADZENIA REKOMPENSACYJNE 

2_ PROJEKT WYKONAWCZY_ARCHITEKTURA 

3_PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW 

4_PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 

5_PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH + PRZYŁACZE WOD-KAN 

                      INSTALACJE CO  

                      INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN  

                      INSTALACJE WENTYLACJI  

          PRZYŁĄCZE WOD-KAN 

6_PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

7_PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY 

        PROJEKT DROGOWY 

        PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

        PRZEBUDOWA CHODNIKA 

8_PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WĘZEŁA CIEPLNEGO + PRZYŁACZE SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ 

                     AUTOMATYKA I TECHNOLOGIA 

                     BRANŻA ELEKTRYCZNA  

                     PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

 

UWAGA: AKTUALNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDĄCA PODSTAWĄ DO 

PRZYGOTOWANIA OFERTY JEST ZAPISANA W FORMACIE .PDF  ( CZĘŚĆ RYSUNKÓW W 

FORMACIE .DWG MOŻE BYĆ NIEAKTUALNA) 

 

04_SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. STWOR -ROBOTY BUDOWLANE 

2. STWOR -INSTALACJE CO 

3. STWOR -INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN 

4. STWOR -INSTALACJE WENTYLACJI 

5. STWOR -PRZYŁĄCZE WOD-KAN 

6. STWOR -INSTALACJE ELEKTRYCZNE 



TBS/PZP/2/2018 

Strona 60 z 60 

SIWZ – Budowa budynku wielorodzinnego, wraz z garażem podziemnym  przy ul. T. Korzona w Warszawie – dokończenie budowy 

 

 

7. STWOR -WĘZEŁ CIEPLNY AUTOMATYKA I TECHNOLOGIA 

8. STWOR -WĘZEŁ CIEPLNY BRANŻA ELEKTRYCZNA 

9. STWOR -PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

05_DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZREALIZOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. GEODEZJA 

2. ŚCIANKA BERLIŃSKA I PALISADA CFA 

3. INWENTARYZACJA WYKOPÓW 

4. BETON PODKŁADOWY W OSIACH G-K/22-26 

5. KANALIZACJA PODPOSADZKOWA 

6. MONITORING BUDYNKÓW SĄSIEDNICH 

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU INWESTYCJI 


