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I CZĘŚĆ OGÓLNA SIWZ 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 
PZP”.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

ZAMAWIAJACY            

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  

Regon: 017243420 
NIP: 522-25-92-920 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

TBS/PZP/13/2018 

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

Kod CPV zamówienia:   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45262900-0 Roboty 
balkonowe 

 

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SIWZ  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Remont balkonów w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie: 

 

 
1.2. Podstawowe dane ogólne dotyczące robót remontowych balkonów 

Adres budynku 
Rok 

budowy 
Pow. użytkowa 

[m2] 

Ilość 
kondygnacji 

nadziemnych 

Pow. 
balkonów 

[m2] 

Ilość 
balkonów 

ul. Rudnickiego 6  2007 5532,42 7 570,5 61 

ul. Rudnickiego 8  2006 3580,52 7 374,5 38 

http://www.tbspolnoc.pl/
https://szukio.pl/cpv/45453000-roboty,remontowe,i,renowacyjne
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Balkony w konstrukcji żelbetowej, od spodu otynkowane, w budynku Rudnickiego 8: 
w kształcie prostokąta, w budynku Rudnickiego 6: narożniki sfazowane pod kątem 45 
stopni. Balustrady konstrukcji stalowej wypełnione ramkami z płytą pełną lub siatką 
stalową. Balkony długie wydzielone dla każdego lokalu przepierzeniami (ramki z siatki 
stalowej – w budynku Rudnickiego 8, ścianki z luksferów – w budynku Rudnickiego 6) 

Balkon – istniejące warstwy: 
- płytki gresowe mrozoodporne, z cokołami na elewacji. 
- gładź cementowa ze spadkiem 1% - 4 - 8 cm 
- folia budowlana PE 
- styropian twardy 4 cm 
- 2 x papa termozgrzewalna 
- żelbetowa płyta balkonu 15 cm 
- ocieplenie styropianem FS - 10 cm 
- cienkowarstwowa wyprawa tynku mineralnego na siatce 
 
Lica wylewki cementowej pierwotnie były wykańczane docinanymi płytkami 
gresowymi, a następnie po kilku latach użytkowania naprawiane szybkowiążącą 
zaprawą wyrównującą,  malowaną farbą do betonu.  Lica ponownie uległy 
uszkodzeniu z powodu ich zawilgocenia, przemarzania i odspojenia zewnętrznych 
warstw. 
Naprawą są objęte w 100% krawędzie płyt balkonowych. Przewiduje się również 
ewentualną wymianę odspojonych płytek gresowych na poziomych powierzchniach 
balkonów oraz cokołów na elewacji wraz z wykonaniem dodatkowej warstwy 
hydroizolacji podpłytkowej.  
 

1.3. Zakres robót i usług do realizacji: 
1) roboty podstawowe – remont krawędzi balkonów: 

a) skucie jednego rzędu płytek po krawędzi balkonu wraz z rozbiórką lica 
b) oczyszczenie powierzchni wylewki cementowej 
c)  uzupełnienie i naprawa wylewki cementowej zaprawą szybkowiążącą 
d) przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne – gruntowanie 
e) hydroizolacja podpłytkowa z wklejeniem taśmy uszczelniającej na połączeniu z 

obróbką blacharską 
f) wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 

   powlekanej grubości 0,7mm (kolor jasnoszary – dopasować do istniejących 
   obróbek) 

g) posadzki z gresu mrozoodpornego nienasiąkliwego ( I grupa nasiąkliwości wodnej) 
na kleju wysokoelastycznym C2 S1, płytki o wymiarach 30x30cm, kolor 
jasnobeżowy - dopasować do istniejącego, jeden rząd płytek po krawędzi 
zewnętrznej płyty balkonu, wypełnienie spoina mineralna elastyczna 

h)  wypełnienie szczeliny dylatacyjnej ( na styku z obróbką i wokół słupków  
balustrady) materiałem elastycznym np. Sikaflex 11 FC lub równoważnym.  

i)  zmycie powierzchni elewacji z zastosowaniem środków glono i grzybobójczych oraz 
jednokrotne malowanie tynków strukturalnych farbami silikatowymi, - 
powierzchnia czoła płyty balkonowej, kolor dopasować do istniejącej elewacji  
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2) roboty podstawowe – remont pozostałej powierzchni balkonów. Ostateczny zakres 
robót zostanie ustalony po zaktualizowaniu oceny stanu technicznego elementów 
budynku po rozpoczęciu prac. Rozliczenie powykonawczo na podstawie końcowego 
obmiaru robót. W przedmiarze przyjęto naprawę 50% pozostałej powierzchni 
balkonów : 

j) rozebranie posadzki balkonu z płytek na zaprawie cementowej wraz z rozbiórką 
cokołów na elewacji 

k) oczyszczenie powierzchni wylewki cementowej 
l)  przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne – gruntowanie 
m) hydroizolacja podpłytkowa z wklejeniem taśmy uszczelniającej na połączeniu z 

elewacją 
n) posadzki z gresu mrozoodpornego nienasiąkliwego ( I grupa nasiąkliwości wodnej) 

na kleju wysokoelastycznym C2S1, płytki o wymiarach 30x30cm, kolor 
jasnobeżowy - dopasować do istniejącego, wypełnienie spoina mineralna 
elastyczna 

o) cokoliki przyścienne z gresu mrozoodpornego nienasiąkliwego ( I grupa 
nasiąkliwości wodnej) na kleju wysokoelastycznym C2S1, płytki o wymiarach 
30x10cm 

p) wypełnienie szczeliny dylatacyjnej materiałem elastycznym np. Sikaflex 11 FC lub 
równoważnym 

q) wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach. 
Naprawy tynków na powierzchni czoła płyty balkonowej 
 

3) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
a) Wynajem, montaż, demontaż rusztowań i innych elementów zabezpieczających, 
b) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót oraz 
   opadami atmosferycznymi, 
c) roboty dotyczące prac porządkowych, 
d) gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu, styropianu i innych materiałów z rozbiórek   

                do miejsc składowania, 
e) montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonania robót (w 
   szczególności ogrodzenie terenu robót) 
f) demontaż i ponowny montaż indywidualnych zabudów balkonów – ścianki 
   przeszklone aluminiowe 
g) przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 
 

Szczegółowy zakres robót zawarty został również w przedmiarze robót. 

 

1.4. Inne warunki realizacji robót i wymagania Zamawiającego. 

1) Zamawiający w materiałach przetargowych udostępnia dokumentację 
fotograficzną przedstawiającą aktualny stan balkonów w budynkach. Przed 
złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną w 
terenie i zapoznać się z aktualnym stanem budynków i warunkami realizacji robót. 
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2) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w 
okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Po przejęciu obiektu na którym będą  prowadzone  roboty  Wykonawca skutecznie 
i całodobowo go zabezpieczy. Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku 
wielorodzinnym w sąsiedztwie dróg wewnętrznych i chodników dla ruchu 
pieszych. 

3) Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia obiektu na 
którym będą prowadzone  roboty obciążają Wykonawcę. 

4) Koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w zakres zamówienia. 

5) Roboty budowlane  należy wykonać wyłącznie przy użyciu wyrobów nowych, 
pierwszego gatunku. Przed wbudowaniem wyrobów budowlanych Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje właściwości 
użytkowych, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, certyfikaty wyrobów 
budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające 
dopuszczenie w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych. 

6) Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym roboty budowlane odpowiednie 
warunki socjalno-bytowe na czas trwania umowy. Zamawiający nie posiada w 
remontowanych budynkach pomieszczeń socjalnych i magazynowych, które 
mógłby udostępnić Wykonawcy na czas prowadzenia robót.  

7) Po wykonaniu przedmiotu zamówienia (przy odbiorze końcowym robót) 
Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
zawierającą: protokoły wykonania i odbioru robót, atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne wbudowanych wyrobów budowlanych, w wersji papierowej - 1 egz. i w 
wersji elektronicznej na płycie DVD – 1 egz. 

8) Po wyborze oferty Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu 
prac remontowych w budynkach i poszczególnych pionach w porozumieniu z 
Zamawiającym i zwyczajowego informowania mieszkańców budynków o 
terminach planowanych prac.  
 

1.5. Opis dokonania odbioru końcowego robót: 

a. Odbiór  komisyjny robót odbędzie się  z udziałem przedstawiciela zarządcy 
budynku. 

b. Komisja sprawdzi zgodność wykonania zakresu robót  z  umową.  

c. Komisja sprawdzi jakość i prawidłowość użytych materiałów (obejmie sprawdzenie 
ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami). Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami (np. deklaracje właściwości użytkowych, 
deklaracje zgodności) dopuszczającymi do obrotu i stosowania w budownictwie.  

 

1.6. Opis przedmiotu zamówienia stanowią również przedmiary robót – zał. Nr 6A-6B 
do SIWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. 
nr 7 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 5 do SIWZ.  

1.7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
określonych w niniejszej SIWZ. 
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1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu 
zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót 
zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 
w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów 
spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy 
techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych 
materiałów potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów 
wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne 
warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej. 

2. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE / 
PRAWO OPCJI  

2.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 20% wartości zamówienia 
podstawowego. 

2.2. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.  

2.3. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości złożenia oferty 
wariantowej. 

2.4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej. 

2.5. Zamawiający przewiduje / nie przewiduje zastosowania dynamicznego 
systemu zakupów. 

2.6. Zamawiający przewiduje / nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

2.7. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru 
wykonawcy: 

1)   Zmiana, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania umowy, powinna 
być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy; 

2)  Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w dniu podpisania umowy: 

a) z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie 
Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez 
Zamawiającego; 

b) z powodu stwierdzenia sytuacji mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy; 

c) z powodu wystąpienia innych niesprzyjających warunków utrudniających lub 
uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót.  

3) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa 
w pkt. 2.7.2).a) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas 
przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania 



Nr sprawy: TBS/PZP/13/2018 

 7 

umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z 
protokołu konieczności, które wystąpiły w okresie jej realizacji. 

4) Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli 
Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.7.2)c) nie 
zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w 
okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni 
przed upływem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na 
przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji 
meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w 
których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez 
Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania 
umowy.  

5)    Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
przedmiarze robót oraz STWiORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6)   Zmiany, o których mowa w pkt. 2.7.5) muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego, w formie protokołu konieczności, pod rygorem 
nieważności. 

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

8)   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: 

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

10) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, 

11) 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. 

12)  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. 
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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. 

13) 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. 

14) 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. 

15) 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:  

16) 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;  

17) 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.  

18) 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 podstawie 
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umowy o pracę osób wykonujących remont balkonów oraz kierownika robót. 
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.  

19) 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.  

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia 
Wykonawcy na teren robót. 

4. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

4.1 Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

4.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający wyznacza / nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający wyznacza / nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający wyznacza / nie wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie.  

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 kontrakty 
(umowę) obejmujące swoim zakresem, zakończone i prawidłowo odebrane, 
remonty balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, o wartości nie 
mniejszej niż 55 000,00 zł brutto kontrakt (umowa). 

 

b. Osoby 

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 3 do 
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SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze 
Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: 

1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót 
budowlanych - uprawnieniami budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

4.3 Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

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

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

c) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.  

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

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

f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.  

4.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie 
stanowiące załącznik Nr 2 i nr 2A do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4.5.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
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a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – 
(jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych 
podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ. 

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w pkt. 42b) SIWZ niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ. 

c) Wykaz robót budowlanych potwierdzających należyte wykonanie oraz zgodne z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone nie wcześniej niż 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 kontrakty (umowę) obejmujące swoim 
zakresem zakończone i prawidłowo odebrane remonty balkonów w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, o wartości nie mniejszej niż 55 000,00 zł brutto 
kontrakt (umowa) – załącznik nr 3 do SIWZ. 

4.5.2 brak podstaw wykluczenia: 

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

4.6  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej 
https://www.tbspolnoc.pl o których mowa w pkt 13.4 SIWZ, przekazuje 
Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik nr 2C do SIWZ o przynależności  lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  W przypadku przynależności do 
grupy kapitałowej wraz z informacją Wykonawca złoży listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej oraz może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

4.7.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4.6. SIWZ składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

4.8.  Dokumenty, o których mowa w pkt 4.7 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem tego terminu. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

5.1. Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: 

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

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -  stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 

https://www.tbspolnoc.pl/
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c)  Oświadczenie o spełnianiu warunków -  stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ 

d) Wykaz osób – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 

e) Wykaz robót budowlanych – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 

f)  Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego dla każdego lokalu 
odrębnie, kosztorys będzie stanowił podstawę do oceny oferty.  

5.2. „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz 
„Oświadczenia” winny być sporządzone przez Wykonawcę ściśle według postanowień 
SIWZ i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych 
we wzorach (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis) oraz 
w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

5.3. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do SIWZ, winny 
być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale 
pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru 
Zamawiającego. 

5.4. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) 
upełnomocniającą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny 
podpis). Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego 
notarialnie. Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie 
przez pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje wezwaniem do uzupełnienia. 

5.5. Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodność 
z oryginałem” oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę. 

5.6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na 
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym 
atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób 
zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości. Ofertę należy umieścić w kopercie, która 
będzie: 

a) posiadać oznaczenie:  

 

„Oferta na: 

„Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS 
Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie” 

Nr sprawy TBS/PZP/13/2018 nie otwierać przed dniem 28-05-2018r. godz. 10:30; 

b) opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy  
(wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail); 

c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

5.7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, 
oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt 5.8 SIWZ oraz dodatkowo podpisaną 
„zmiana” lub „wycofanie”. 
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5.8. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 
oferty po upływie terminu składania ofert. 

5.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prowadzonego w celu 
zawarcia umowy (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy 
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 
czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie 
niniejszego postępowania. 

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w 
świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać 
aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja 
prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 
cywilnej lub uchwałę. 

Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 
pełnomocnictwo.  

6.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których 
mowa w pkt. 6.1. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w pkt. 6.1 została 
wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 PLN 
(słownie złotych: siedem tysięcy pięćset ). 

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

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1025 
1000 0022 7761 3200 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: 
TBS/PZP/13/2018) 
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b) poręczeniach bankowych; 

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

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

7.4. 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. 

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

7.6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi 
mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie 
roszczenia z tytułu wadium 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. 

7.7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 
na wskazany w pkt. 15.2.1 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert. 

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

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

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

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

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

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

b) 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, 
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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. 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.2. 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 tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. 

8.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 8.2 i 8.3 SIWZ, powoduje odrzucenie 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)  ustawy Pzp. 

 

9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert.  

9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert, określonego w pkt 11.2 SIWZ, tj. do dnia 18-05-2018r. 

9.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ. 

9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 
internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 

9.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji udostępni na swojej 
stronie internetowej. 

9.7. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej 
Zamawiającego na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu. 

9.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 
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10. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 

10.1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami. 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia: 

p. Robert Jankowski e-mail: r.jankowski@tbspolnoc.pl   

2) w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówień: 

p. Monika Niewiadomska email: m.niewiadomska@tbspolnoc.pl  

p. Karolina Ślusarczyk e-mail: k.slusarczyk@tbspolnoc.pl  

10.2. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami: 

1) pisemnie na adres Zamawiającego podany w części I OGÓLNEJ SIWZ. tj.: 
oferta, umowa oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 4.5, 4.6 oraz 
5.1  SIWZ, uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i 
braku podstaw do wykluczenia, 

2) drogą elektroniczną:  tbs@tbspolnoc.pl; r.jankowski@tbspolnoc.pl; 
m.niewiadomska@tbspolnoc.pl; k.slusarczyk@tbspolnoc.pl: zapytania do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i 
ogłoszenia, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wezwania  oraz pozostałe 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej. 

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa w pkt 
10.2 SIWZ, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

10.4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem lub 
drogą elektroniczną, w związku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia 
będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

11.1. Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt. 5.7 należy: 

a) przesłać na adres Zamawiającego podany w CZĘŚCI I OGÓLNEJ SIWZ z terminem 
doręczenia określonym w pkt 11.2 SIWZ, 

b) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie doręczenia określonym w pkt 11.2 
SIWZ. 

11.2.  Termin składania ofert upływa dnia 28-05-2018r. o godz. 10.00 

11.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
określonym w pkt 11.2 SIWZ oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania. 

12. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryterium i znaczeniem: 

mailto:r.jankowski@tbspolnoc.pl
mailto:m.niewiadomska@tbspolnoc.pl
mailto:k.slusarczyk@tbspolnoc.pl
mailto:tbs@tbspolnoc.pl
mailto:r.jankowski@tbspolnoc.pl
mailto:m.niewiadomska@tbspolnoc.pl
mailto:k.slusarczyk@tbspolnoc.pl
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12.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 

Nazwa kryterium  Waga 
kryterium 
w % 

Maksymalna 
ilość 
punktów  

Cena – ”C” 80 % 80 pkt 

Okres gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty (okres dodatkowo 
udzielonej gwarancji i rękojmi za 
wykonane roboty powyżej 36 
miesięcy) – „G” 

20 % 20 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  

gdzie: 

L - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej 

C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – „Cena” 

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 
36 m-cy). 

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 80 

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 36 miesięcznej gwarancji i 
rękojmi na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia. 
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2) Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji 
i rękojmi na wykonane roboty będzie większy o 12 lub 24 miesiące niż minimalne 36 
miesięcy. 

3) Górna granica ocenianej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 
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 36 miesięcy, w ten sposób, żę:  

a) Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi 
      o 24 m-ce. 

b) Wykonawca otrzyma 10 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. 36 miesięcy 

Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji lub rękojmi lub wpisze inną niż wymagana powyżej 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi i udziela 36 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru, a w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na 
wykonane roboty” otrzyma 0 pkt. 

12.2. Wybór Wykonawcy. 

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny 
oraz spełnieniu warunków SIWZ.  

13. OTWARCIE, BADANIE I OCENA OFERT 

13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-05-2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego 
w Sali konferencyjnej.  

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

13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie.  

13.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 
www.tbspolnoc.pl  informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

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

13.5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Wyjątek stanowią zastrzeżone przez 
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wykonawcę informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym 
opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE 
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.), które nie są jawne i nie będą udostępnione innym 
uczestnikom postępowania pod warunkiem, że wykonawca nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13.6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
ich treści. 

13.7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

14.1. Kosztorysową wartość robót należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej. 

14.2. Oferty muszą zawierać scalone ceny jednostkowe (wraz z narzutami, bez podatku VAT) 

          każdej pozycji kosztorysowej, będące cenami jednostkowymi, stanowiącymi podstaw 
          do sporządzania kosztorysu powykonawczego. 

15.3. Szczegółowy kosztorys ofertowy, zawierający szczegółową wycenę poszczególnych 
robót wraz ze spisem i kosztami koniecznych do ich wykonania materiałów, robocizny i 
sprzętu, wykonawca winien opracować na podstawie przedmiarów / kosztorysów 
ślepych załączonych do niniejszej SIWZ i załączyć do oferty. Wykonawca nie może 
samodzielnie dokonywać zmian w przedmiarach / kosztorysach ślepych przekazanych 
przez Zamawiającego. Wartości wynikające z załączonych kosztorysów ofertowych 
należy przenieść do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 15.4. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być 
ceną netto i ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie 
zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 
określonego w przedmiarach /kosztorysach ślepych (w tym cła, podatki i inne opłaty, 
koszty przygotowawcze, rozbiórek, porządkowe, opracowania i uzgodnienia 
dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz 
przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji i inne). Wykonawcy 
zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
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warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
ofertową brutto za wykonanie zamówienia. 

15.5. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie danej części 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. 2014 r., poz. 915). 

15.6. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie danej 
zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 

15.7 Wykonawca obliczy cenę za wykonanie zamówienia na Formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1 do SIWZ), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasad określonych 
w sposobie wypełnienia tego formularza. 

15.8. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony ściśle wg przedmiarów / kosztorysów 
ślepych, stanowiących podstawę do ustalenia ceny ofertowej. W przypadku wątpliwości 
dotyczącej zakresu, opisu robót określonych przez pozycję kosztorysu ofertowego brany 
będzie pod uwagę opis odpowiedniej pozycji z przedmiaru/ kosztorysu ślepego. W takiej 
sytuacji Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poinformuje Wykonawcę 
o poprawie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyrazi zgody na poprawienie w/w omyłki. 

15.9. Jeżeli oferta będzie zawierała oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający na podstawie 
art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy, poprawi je w następujący sposób: 

a) jeżeli w Formularzu oferty, wartości w tabeli nie będą odpowiadały prawidłowo 

wykonanym działaniom matematycznym, Zamawiający przyjmie, że poprawnie podano 

wartości netto. 

b) w przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami netto określonymi w kosztorysach 

ofertowych a wartościami wpisanymi do formularza ofertowego, Zamawiający uzna, że 

prawidłowe wartości zostały określone w kosztorysach ofertowych. 

15.10. Cenę oferty brutto zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z 
dokładnością do pełnych groszy. Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. 

15.11.Cena oferty brutto powinna zawierać ewentualne opusty proponowane przez 
Wykonawcę. 

15.12. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku, gdy dla przedmiotu 
zamówienia będzie miał zastosowanie zapis ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw, w związku z rozszerzeniem katalogu towarów, wobec których 
ma zastosowanie tzw. mechanizm „odwrotnego obciążenia”, Zamawiający w celu 
porównania i oceny ofert doda należny podatek VAT. 
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16. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i uzyskała najwięcej punktów w kryterium 
oceny ofert.  

16.2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

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 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

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, 

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

16.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 15.2, ppkt  1 lub 4 na 
stronie internetowej. 

16.4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W 
przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający może zawrzeć 
umowę w krótszym terminie. 

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust.1 ustawy Pzp. 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

17.1. Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

1) Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie – 
najpóźniej w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
(obejmujące okres wykonania umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie 
określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% 
wartości umowy brutto. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy dokonać 
przelewem na konto Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1025 1000 0022 
7761 3200 . 

4) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej – jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze 
żądanie Zamawiającego, stanowiąca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy 
przez Zamawiającego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. 

5) Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w 
chwili zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna 
wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego. 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący 
sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez 
Wykonawcę  
i przyjęcia przez Zamawiającego robót jako należycie wykonane i zatwierdzone 
protokółem końcowego odbioru robót z załączonym Protokołem Wad z 
potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad, (jeżeli takowe wystąpią), stanowić 
będą podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy. 

b) 30% wartości zabezpieczenia  – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji za wady. Zwrócone zabezpieczenie powiększone będzie o odsetki 
wynikające z umowy rachunku na którym było przechowywane i pomniejszone o 
koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy. 

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o 
usunięcie wad, zapłatę kar umownych, pokrycie kosztów robót wykonanych 
zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, jako strona umowy, robót tych 
nie wykona lub wykona je nienależycie, z zastrzeżeniem § 13  ust. 2 umowy. 

8) Przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia gwarancji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy do terminu 30 dni od zatwierdzenia końcowego protokołu 
odbioru robót oraz gwarancji zabezpieczenia usunięcia wad umowy od terminu 
usunięcia wszystkich wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w okresie gwarancji i 
rękojmi. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i/lub usunięcia wad z bieżącego wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

18. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

18.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

18.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia w 
przypadkach o których mowa w art. 93 ust. 1a, 1b ustawy Pzp. 
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19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

18.2 Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI  
ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej. 

 

19 INFORMACJE DODATKOWE 

 Jeżeli ostatni dzień terminów wskazanych w SIWZ przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy. 

 

Załączniki: 

Nr 1     Formularz ofertowy 

Nr 2    Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia 

Nr 2A Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału  w postępowaniu 

Nr 2B Zobowiązanie innych podmiotów 

Nr 2C Informacja o przynależności, bądź braku do grupy kapitałowej 

Nr 3A   Wykaz robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunku 

Nr 3B  Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

Nr 4 Projekt umowy 

Nr 5A-5B Przedmiary robót 

Nr 6  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Nr 7 Schemat naprawy balkonów 

Nr 8 Zdjęcia poglądowe balkonów 
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Zał. Nr 1 do SIWZ 

 

    ...................................., dnia................2017r. 

 

   (pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________________________ 

 

 

REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

 

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

  

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: 

 

 ______ - ______ ,   ________________________________ , _______________________________ , ________ , _______ 

 

 Internet: http:// __________________________________ pl E-mail: ______________@______________________ 

 

 numer kierunkowy: ___________ 

 

 tel.________________________________   faks_______________________________________ 

Do: 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:   

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  

WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. 

UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30 

01-471 WARSZAWA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Remont balkonów  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w 
zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie " 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 
netto:...........................................................zł  
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(słownie:………………………………………………………………………………...........................................zł) 
po doliczeniu podatku VAT.........%, w wysokości..............................................................zł 
brutto......................................zł 
(słownie:..............................................................................................................................z) 
zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i załączników do niej, w tym: 

  Adres : Cenna netto (zł) Cena brutto (zł) 

1 Ul. Rudnickiego 6     

2 Ul. Rudnickiego 8     

2. AKCEPTUJEMY termin realizacji zawarty w SIWZ. 

3. AKCEPTUJEMY terminy płatności zawarte w projekcie umowy.  

4. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem[1]? 

[  ] Tak*   [  ] Nie* 

mikroprzedsiębiorstwo* 

małe przedsiębiorstwo* 

średnie przedsiębiorstwo*  

5. Oferujemy ……. miesięcy gwarancji za przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy) 

6. Część zamówienia, których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom: 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 

 

7. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy / nie będziemy* polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów (jeżeli wykonawca sam nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu zaznacza: „będziemy”, jeżeli sam spełnia postawione 
warunki zaznacza „nie będziemy”). 

* właściwe zaznaczyć 

                                                           
[1]              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. 
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(Nazwa i adres innego podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca)  

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

8. Integralną część niniejszej oferty stanowi: 

 

1. ..................................................................................  

2. ................................................................................  

3. ................................................................................  

4. ................................................................................  

5. ................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zał. Nr 2 do SIWZ 

 

                                                                                             

Wykonawca: 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………
………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Remont balkonów  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ 

Sp. z o.o. w Warszawie ", oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23  

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                            ………………………………………… 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20) lub 

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                           ………………………………………… 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                             ………………………………………… 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                                              ………………………………………… 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 



Nr sprawy: TBS/PZP/13/2018 

 29 

Zał. Nr 2A do SIWZ 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………
………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………
………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Remont balkonów  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ 

Sp. z o.o. w Warszawie ", oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w   pkt. 4.2 SIWZ  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

   
 ............................................................. 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt. 4.2. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………….…..,  

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 ............................................................. 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      
 ............................................................. 

(podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zał. Nr 2B do SIWZ 

     

Z O B O W I Ą Z A N I E  

innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy 

 

................................................................................................................................................................... 

(nazwa firmy lub imię i nazwisko innego podmiotu) 

................................................................................................................................................................... 

(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania innego podmiotu ) 

 

tel.: …………………………, faks: ……………………, e-mail: ………………………… 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Remont balkonów  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa 
Północ Sp. z o.o. w Warszawie " 

 
 – zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –  

wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę) 

 

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia 

 
 

1)    potencjał zawodowy - doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości) 

 

a) ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

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

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

b) SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że znany jest mi fakt, że  odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 

.............................., dnia................2018r.  

 

                                                                                                          ...................................................... 

                                                       (podpis i pieczęć upoważnionego  

przedstawiciela innego podmiotu) 
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Zał. Nr 2C do SIWZ 

 

 

.................................., dnia................2017r.  

Wykonawca: 

…………………………………………………………
…………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………
…………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(na podstawie art. 24  ust. 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych) 

 

Ja niżej podpisany................................................................................................................................ 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na 

 

„Remont budynków  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS 
Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie ",  

informuję, że: 

1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).  

2) należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) i w związku z tym składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej* 

1. …………………………………………………………………………………………...................... 
2. …………………………………………………………………………………………...................... 
3. …………………………………………………………………………………………...................... 
4. …………………………………………………………………………………………...................... 

               (Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitał.) 

 
.........................................................

... 

 (podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

*właściwe zaznaczyć 

grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
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 Załącznik Nr 3A do SIWZ 

Wykonawca: 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,  

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia – 
wykonane usługi 

Wartość 

zamówienia  

brutto w zł 

Data wykonania 

dzień/miesiąc/rok   

i miejsce 

wykonania  

Nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego usługa 

została wykonana  

 

Dowód  

Zasoby innego 

podmiotu (wpisać 

TAK lub NIE) 

Nazwa 

innego 

podmiotu 

 
1. 
 

       

 
2. 
 

       

 
3. 
 

       

 
UWAGA! 
Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł 

ocenić spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 1 pkt 6.3.1 lit. a SIWZ. 

* do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

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

miejscowość i data 
 czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Wykonawca:           Załącznik nr 3B do SIWZ 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia na: 

„Remont budynków  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS 
Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie” 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja 

Kwalifikacje 
zawodowe: 

nr uprawnień 

 

DYSPONOWANIE 
POŚREDNIE * 

forma współpracy  

(np. zobowiązanie 
podmiotu trzeciego)   

Wpisać poniżej lub 
skreślić 

 

DYSPONOWANIE 
BEZPOŚREDNIE * 

forma współpracy  

(np. umowa 
zlecenie/umowa o 
dzieło/ umowa o 

pracę itp.)   

Wpisać poniżej lub 
skreślić 

1  
Kierownik robót 
budowlanych 

   

                     

Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do 
innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z 
wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2b do 
SIWZ) 

Natomiast pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powołania się przez 
Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy 
Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się  powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter 
prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową współpracy, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane powyżej,  
posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 

…………………………………, …………………………………  

            (miejscowość)                               (data) 

                                                                                                        
............................................................. 

 (podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zał. Nr 4 do SIWZ – projekt umowy – oddzielnie dołączony plik w formacie pdf 
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Zał. Nr 5 do SIWZ – oddzielnie dołączone przedmiary robót  
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Zał. Nr 6 do SIWZ – oddzielnie dołączona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
w formacie pdf. 

Nr 7  

Nr 8 Zdjęcia poglądowe balkonów 
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Zał. Nr 7 do SIWZ – oddzielnie dołączony Schemat naprawy balkonów w formacie pdf. 
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Zał. Nr 8 do SIWZ – oddzielnie dołączone zdjęcia poglądowe balkonów 
 
 


