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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 europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie 
przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie 
internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ (zarówno w 
formacie HTML – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie .pdf – 
poglądowo); 

III.2  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. 

III.5 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Rozdział IV  PROJEKT UMOWY 

Rozdział V  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

- Opis Ogólny  

- Dokumentacja Wykonawcza 

- 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/16/2018 

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, własnych Spółki 
oraz kredytu. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem 
podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ulicy fragment 
(dawna ulica Handlowa) / ulicy Radzymińskiej oraz przy ul. Remiszewskiej, na terenie 
działek nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1 , 92/2 i cz. 78/2 (pod wjazdy), z obrębu 4-10-06 
w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy -  Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Rozdział 
V niniejszej SIWZ.  

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

1) Główny przedmiot: 

45.21.10.00-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i budownictwa 
jednorodzinnego. 

2) 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. 

http://www.tbspolnoc.pl/
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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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 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na 
powtórzeniu podobnych zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

5.9. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Podrozdziale V SIWZ, poprzez 
wypisanie Dokumentacji Projektowej na podstawie, której należy zrealizować przedmiot 
zamówienia.  

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 
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. 

5.10.4. 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. 

5.11. 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, tj. m.in. pracownicy fizyczni wykonujący prace przy robotach 
budowlanych. 

5.12. 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 5.11 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. 

5.13. 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:  
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5.14. 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 60 dni od dnia podpisania 
umowy Wykonawcy z podwykonawca;  

5.15. 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.  

5.16. 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 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.  

5.17. 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.  

5.18. 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. 

5.19. PODWYKONAWSTWO: 

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

5.19.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy. 

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

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

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

6.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminach 

6.1.1. Etap I (Budynek A) – do 31 grudnia 2019 roku ( w tym zakończenie robót budowlanych do 
30 listopada 2019 roku);  

6.1.2. Etap II (Budynek B) – do 31 marca 2020 roku ( w tym zakończenie robót budowlanych do 
28 lutego 2020 roku). 
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6.2. Zamawiający wymaga przedstawienia propozycji wstępnych terminów realizacji głównych 
elementów inwestycji w Formularzu „OFERTA” 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: 

1) Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy za ten okres (na podstawie „rachunku zysków i strat” pozycja 
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze 
sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 100 000 000 PLN (słownie: 
sto milionów złotych); 

2) Osiągnął dodatni wynik finansowy w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w każdym roku obrotowym za ten okres; 

3) Uzyskał wskaźnik bieżącej płynności finansowej w na dzień bilansowy w ostatnim roku 
obrotowym nie mniejszy niż 1,25 - liczony jako stosunek aktywów bieżących (obrotowych) 
do pasywów bieżących (zobowiązań krótkoterminowych); 

4) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 
15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych); 

5) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych); 

 
Uwaga: 
Wartości podane w dokumentacji potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane 
przez Zamawiającego należy przeliczyć: 
a) dla „przychodu” wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego; 
b) dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia dokumentu. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie 
warunku, którym mowa w pkt 7.2.2. wykonawcy wykazują łącznie.  
 

UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego ww. dokumentów (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza 
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 
7.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

7.2.3.1  Wykonawcy: 
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Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż 8 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 mieszkalnego wielorodzinnego/budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, co najmniej piecio piętrowych, wraz z garażami podziemnymi 
lub miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu, o wartości nie mniejszej niż 40 000 
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. 
4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, 

na rzecz którego były wykonane. 

7.2.3.2 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: 

Doświadczenie w kierowaniu robotami, przy realizacji co najmniej 2 kontraktów (umów), 
polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie mniej niż 
30 000 000,00 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. Wykonawca 
musi udokumentować doświadczenie poprzez wykazanie w wykazie osób miejsc (nazw 
budów i inwestorów) w których proponowana osoba pełniła ww. funkcje.  

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

- wymagana liczba osób: jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 
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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 
10 000 000,00 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. Wykonawca musi udokumentować doświadczenie poprzez wykazanie w wykazie 
osób miejsc (nazw budów i inwestorów) w których proponowana osoba pełniła ww. funkcje.  

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 
10 000 000,00 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. Wykonawca musi udokumentować doświadczenie 
poprzez wykazanie w wykazie osób miejsc (nazw budów i inwestorów) w których 
proponowana osoba pełniła ww. funkcje.  

 

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. nr 
1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
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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 5 000 000,00 zł brutto każdy kontrakt (umowa) - przy którym osoba ta pełniła 
funkcję Kierownika robót drogowych lub Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 
specjalność inżynierska drogowa. Wykonawca musi udokumentować doświadczenie poprzez 
wykazanie w wykazie osób miejsc (nazw budów i inwestorów) w których proponowana osoba 
pełniła ww. funkcje.  

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. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.  

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zajdą okoliczności, o których mowa w art. 24 
ust. 5 ustawy, tj.: 

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

8.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

8.2.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy 
Pzp z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

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

8.2.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w pkt 8.2.5; 

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

8.2.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.         
8.4. 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 
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zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

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

8.6. 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 przewiduje możliwość dokonania w pierwszej 
kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

9.3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 IDW – tj.: 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) wypełniony wg wzoru standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, (zwanym dalej: „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”).  
Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12.3 IDW. 

Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 
eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.  

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego 
postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na 
stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ. 

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

9.3.2. 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. 

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

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. 

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

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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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: 

a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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.: 

9.5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy 
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

2) 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. 

3) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego w ppkt 7.2.2.3). 
 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument/y, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu. 
 

https://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienieOver
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4) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat (ośmiu) 
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. 

5) 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. 

9.5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy: 
1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania 

za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, 
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 powyżej, z zachowaniem powyższego terminu. 

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.  

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. 

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; 

b) 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 
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ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

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

d) 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.  

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

f) 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; 

g) 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; 

h) pkt 8 ustawy:  na podstawie: 

i. 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  

ii. 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  

iii. 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)  

9.5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w:  

- 9.5.2.1) - 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.  
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- 9.5.2.4a) - 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. 

- 9.5.2.4h) - 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.  

9.6. 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.  

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

9.8. 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).  

9.9. 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.  

9.10. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej są sporządzone w języku obcym 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

9.11. 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.  
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10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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. 

10.6. 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: 

10.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

10.7. 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 jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. 

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których 
polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje 
wymagane w części IV JEDZ. 

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim, potwierdzają okoliczności o których mowa w treści art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12.3 IDW.  

10.8. 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 
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odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt od 9.5.2 IDW oraz właściwych 
dokumentów wskazanych w pkt 9.5.1 IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.  IDW. 

10.9. 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 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

10.9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

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

10.9.4. 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. 

10.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

10.10.1. jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym o ile jest to wiadome, podać 
firmy(nazwy) podwykonawców, 

10.10.2. nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych 
w części II Sekcja A i B oraz części III JEDZ 

10.10.3. jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

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

11.1. 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. 

11.2. 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 oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 8.2 IDW, natomiast spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument 
JEDZ, w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 12.3 IDW.  Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brakl podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

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

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.5., przy czym: 

11.5.1. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.5.1) składa odpowiednio Wykonawca, 
który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW. 

11.5.2. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.5.2 ) składa każdy z nich. 
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12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1. 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. 

12.1.1. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

1) w zakresie merytorycznym: p. Marka Komę i p. Roberta Jankowskiego 

2) w zakresie proceduralnym: p. Monikę Niewiadomską 

12.2. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się na znak sprawy TBS/PZP/16/2018) 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  

12.3. 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: 

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

12.3.2. złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – z wykorzystaniem środka  
komunikacji elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna na adres e-mail: 
jedz@tbspolnoc.pl  

zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt 

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 
narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 
szczególności w jednym z ww. formatów, przy czym ze względów technicznych zaleca 
się stosowanie formatu .pdf 

c) Zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego JEDZ składała się z oddzielonych 
myślnikami: 

■ określenia „JEDZ", 

■ znak postępowania (określonego w pkt 2 IDW), 

■ skróconej nazwy Wykonawcy/Lidera Konsorcjum, 

■ numeru kolejnego pliku JEDZ dla oferty (jeśli składanych jest więcej niż 1 oświadczenie 
JEDZ) - (np. jedz-TBS_PZP_16/2018-Wykonawca-2). 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
mailto:jedz@tbspolnoc.pl
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elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej1, przy czym zaleca się używanie formatu PAdES. 

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami 
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia 
(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-
source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych, przy czym zaleca się 
zaszyfrowanie z wykorzystaniem narzędzia 7-Zip. 

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej 
w formie pisemnej (wszystkie hasła dostępu do poszczególnych plików JEDZ, jeśli 
składane jest więcej niż jedno oświadczenie JEDZ, a Wykonawca ustanowił różne 
hasła). Treść oferty może zawierać, jeśli jest to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym 
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej w taki 
sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. 

g) W tytule przesłanej wiadomości zaleca się podanie oddzielonych myślnikiem: 

■ znaku postępowania (TBS/PZP/16/2018), 

■ skróconej nazwy Wykonawcy/Lidera Konsorcjum, 

(np. np. jedz-TBS_PZP_16/2018-Wykonawca). 

h) W treści przesłanej wiadomości zaleca się podanie: 

■ znaku postępowania (TBS/PZP/16/2018), 

■ nazwy postępowania, 

■ nazwy Wykonawcy składającego ofertę, 

■ nazwy podmiotu/-ów, którego/-ych JEDZ dotyczy (Wykonawca, podmiot 
udostępniający zasoby Wykonawcy). 

i) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia 
wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 

j) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku 
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

k) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną2. 

                                            
1 Ustawa z dnia 5 września - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
2 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) 
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l) Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.qov.pl/aktualnosci/elektroniczny-iedz. 

12.3.3. 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; 

12.3.4. 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; 

12.3.5. złożyć inne dokumenty, o których mowa w ustawie – w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

12.3.6. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez 
osoby udzielające pełnomocnictwa; 

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

12.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 12.3 - oświadczenia, 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. 

12.5. 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. 

12.6. 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 Pzp. 

12.7. 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 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

12.8. 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! 

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

opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ z załącznikami. 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

13.1. 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-

https://www.uzp.qov.pl/aktualnosci/elektroniczny-iedz
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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. 

13.2. 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. 

13.3. 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. 

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

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

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

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

13.8. 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. 

13.9. 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. 

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

13.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

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

Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 

14.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.3 Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

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

stanowi Formularz „Oferta” – Rozdział II SIWZ. 

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

14.5.1 Jednolity Dokument JEDZ, - JEDZ (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia a także dla podmiotów, o których mowa w 10.7. IDW) - 

zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - należy przesłać 

zamawiającemu na wskazany w pkt 12.3. IDW adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
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dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 

(zgodnie z pkt 12.3. IDW). 

14.5.2 Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

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

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

14.5.4 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium 

w formie niepieniężnej; 

14.5.5 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. 

14.5.6 Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW w przypadku gdy wykonawca 

polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów. 

14.5.7 Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy. 

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

Formularz Oferty. 

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

kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 

14.6 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. 

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

osobę/y podpisujące ofertę. 

14.8 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 NA: 

„BUDOWĘ ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO   

Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI  

PRZY ULICY UL. RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE” 

Nie otwierać przed dniem  21.08.2018 r.  godz. 10:30 

14.9 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. 14.8). Oferta zmieniająca wcześniej złożoną 
ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały 
zmienione. 

14.10 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu 
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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 Pzp). 

Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych zaleceń, 

dotyczących oznakowania oferty oraz ułożenia oferty będą obciążały wykonawcę! 

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 Pzp, 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.). 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, w tym Opis 
Przedmiotu Zamówienia – Rozdział V SIWZ i projekt umowy – Rozdział IV SIWZ. 

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

15.3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić, zawartą w Formularzu „Oferta” tabelę elementów scalonych, 
podając w niej ceny netto.  

15.3.1. Jeżeli Wykonawca nie wypełni którejkolwiek pozycji Tabeli elementów scalonych – 
Zamawiający odrzuci ofertę.  

15.3.2. Jeżeli wykonawca w którejkolwiek pozycji tabeli elementów scalonych zaproponuje cenę „0 
zł” musi uzasadnić pisemnie sposób obliczenia ceny dla tej pozycji i dołączyć podpisane 
uzasadnienie do formularza „Oferta”. 

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

15.5. 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.  

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

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

15.8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen.  

15.9. 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).  

15.10. 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. 

15.11. 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. Dokumenty potwierdzające równoważność Wykonawca będzie 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy, przed wbudowaniem, przy czym 
Zamawiający zastrzega, że jeżeli dokumenty nie potwierdzą równoważności rozwiązań może nie 
wyrazić zgody na ich zastosowanie.  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie 
złotych: jeden milion złotych); 

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

16.2.1. 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 zespołu 
mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi 
naziemnymi oraz zjazdami przy ul. Radzymińskiej w Warszawie;  

16.2.2. poręczeniach bankowych; 

16.2.3. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

16.2.4. gwarancjach bankowych; 

16.2.5. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

16.2.6. 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). 

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

16.4. 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". 

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

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

16.7. 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. 

16.8. 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. 

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

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

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

16.11.1. 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. 

16.11.2. 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. 

 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

                  

17.1. Oferty, (poza dokumentem JEDZ) 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 21.08.2018 r.  do godz. 10:00. 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie składania ofert, o godz. 10:30 w siedzibie wskazanej w pkt 17.1, w 
Sali konferencyjnej (parter). 

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

17.4. 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. 

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

17.6. 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. 
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17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

17.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
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” 80 % 80 pkt 

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

15 % 15 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 
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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” 

G - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Gwarancja i rękojmia na   
wykonane roboty” (wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o: 12 m-cy, 24 m-ce, lub  36 m-cy, 
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” 

1) 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 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, 24 lub 36 miesięcy niż minimalne 60 miesięcy. 

3) Górna granica ocenianej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 96 miesięcy. 

„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, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”w 
następujący sposób:  

a) Wykonawca otrzyma 15 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o 36 m-cy. 

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

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

d) 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 
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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: 

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”, w następujący sposób: 

- 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 4 osób, spełniających przesłanki art. 29 ust. 4 Pzp 

- 5 punktów - za zatrudnienie co najmniej 5 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, 
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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 
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

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

a) kierownika budowy 

b) kierownika robót budowlanych  

c) kierownika robót sanitarnych, 

d) kierownika robót elektrycznych. 

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

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

20.11. 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. 

20.12. 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 
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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. 
 

 

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.  
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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 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 w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

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. 22.6.1. i 22.6.2. 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. 

22.6.5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 

VI ustawy Pzp. 

22.6.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.6.7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 



TBS/PZP/16/2018 

Strona 32 z 51 

SIWZ – Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z  garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi  przy ul. Radzymińskiej w Warszaawie 

 

 

Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe3 jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

23.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Pełczyńskiego 30, tel. (022) 304 11 11, e-mail: tbs@tbspolnoc.pl . 

23.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail: v.matusiak@dpag.pl  

23.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu 
archiwizacji. 

23.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 
publicznych. 

23.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 

23.6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat, albo 15 lat w 
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE. 

23.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

23.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z 
postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

  

                                            
3 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
mailto:v.matusiak@dpag.pl
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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 ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO   

Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI  

PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE 

Nr ref: TBS/PZP/16/2018 

 

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 (Etap I i Etap II) za ryczałtową cenę 

brutto:__________________________ zł (słownie: ________________), w tym VAT (………..%) w 

kwocie___________ zł,  

zgodnie z poniższą tabelą elementów scalonych 
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

  Tabela elementów scalonych dla budynku A 

 

Lp. Opis Wartość netto 

1 Roboty przygotowawcze  

2 Geodezyjne wytyczenie obiektu cz. A  

3 Roboty ziemne cz. A  

4 Płyta fundamentowa cz. A  

5 Konstrukcja żelbetowa „stanu 0” cz. A  

6 Konstrukcja żelbetowa „nadziemia” cz. A  

7 Stropodach cz. A   

8 Ściany konstrukcyjne murowane cz. A   

9 Ścianki działowe cz. A  

10 Izolacje i podłoża pod posadzki w cz. A  

11 Tynki wewnętrzne w cz. A  

12 Roboty malarskie w cz. A  

13 Elewacje cz. A  

14 Stolarka okienna w cz. A  

15 Stolarka drzwiowa w cz. A  

16 Wykończenie mieszkań (wraz z balkonami i tarasami) w cz. A  

17 Szafki pod zlewozmywaki w cz. A   

18 Wykończenie części wspólnych w cz. A  

19 Budowa zjazdu od ulicy Fragment  

20 Instalacja wod .– kan. w cz. A  

21 Instalacje c.o. w cz. A  

22 Instalacja wentylacji w cz. A  

23 Instalacje elektryczne w cz. A    

24 
Instalacja niskoprądowa (RTV, domofonowa, telefoniczna, 
internetowa) w cz. A  

25 Węzeł cieplny w cz. A  

26 Przyłącze wod.-kan.  i kanalizacja deszczowa w cz. A  

27 Przyłącze cieplne w cz. A  

28 Przyłącze energetyczne -wpięcie zasilenia budynku A  

29 
Zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, chodniki, zieleń, mała 
architektura.) w cz. A 

 

30 Komora śmietnikowa w cz. A  

31 Instalacje elektryczne zewnętrzne w części A  

  Razem netto w zł  

 

 

 

 



TBS/PZP/16/2018 

Strona 35 z 51 

SIWZ – Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z  garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi  przy ul. Radzymińskiej w Warszaawie 

 

 

Budynek B 

Tabela elementów scalonych dla budynku B 

 

Lp. Opis Wartość netto 

1 Geodezyjne wytyczenie  cz.B  

2 Roboty ziemne cz. B  

3 Płyta fundamentowa cz. B  

4 Konstrukcja żelbetowa „stanu 0”w cz. B  

5 Konstrukcja żelbetowa „nadziemia” w cz. B  

6 Stropodach cz. B  

7 Ściany konstrukcyjne murowane w cz. B  

8 Ścianki działowe cz. B  

9 Izolacje i podłoża pod posadzki w cz. Bi  

10 Tynki wewnętrzne w cz. B  

11 Roboty malarskie w  cz. B  

12 Elewacje w cz. B  

13 Stolarka okienna w cz. B  

14 Stolarka drzwiowa w cz. B  

15 Wykończenie mieszkań  (wraz z balkonami i tarasami) w cz.B  

16 Szafki pod zlewozmywaki w cz. .B  

17 Wykończenie części wspólnych  

18 Budowa zjazdu od strony ulicy Remiszewskiej  

19 Instalacja wod.- kan.  

20 Instalacje c.o.  

21 Instalacja wentylacji  

22 Instalacje elektryczne  

23 
Instalacja niskoprądowa (RTV, domofonowa, telefoniczna, 
internetowa)  

24 Włączenie instalacji CO do węzła CO  

25 Włączenie instalacji wod.-kan. oraz deszczowej  

26 
Zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, chodniki, zieleń, mała 
architektura ) 

 

27 Instalacje elektryczne zewnętrzne części B  

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

Zamawiającego okres 60 miesięcy 

 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 36 m-cy.  

 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. 19.5.3 niniejszej SIWZ. 

6. OŚWIADCZAMY, że hasło/hasła do pliku/-ów JEDZ przekazanego/-ych w postaci elektronicznej 
jest/są następujące: 

Nazwa pliku:  ......................... - hasło:  ...............  

Nazwa pliku:  ......................... - hasło:  ...............  

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności 
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych
 ......................................................... zawartych ............ w JEDZ: 

7. 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): . 

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. 

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

9. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym proponujemy terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
głównych elementów budynku, zgodnie z poniższą tabelą dla poszczególnych budynków: 
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Etap I – budynek A 

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   

Etap II – budynek B 

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   

 

10. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – (30 dni) 

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

12. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  PLN______________ 

w formie______________________________________________________________ 

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

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza) 

13. 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. 

14. 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 
Zamówienia, w tym w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

15. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

16. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: (wypisać wszystkie załączniki) 
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17. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY4: [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) 

                                            
4 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  Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie 

przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na 

stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ 

(zarówno w formacie xml - do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – 

poglądowo) 

 

Formularz III.2  Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

 

Formularz III.3  Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia 

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 

Formularz III.5  Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
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Formularz III.2 

Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

(nazwa podmiotu oddającego potencjał) 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia 

Ja: 

 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko  

(właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp. *)) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa Podmiotu) 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

 

__________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

zdolności finansowe lub ekonomiczne) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

BUDOWA ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I 
MIEJSCAMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ W 
WARSZAWIE 

Numer sprawy: TBS/PZP/16/2018 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: (opisać) 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: (opisać) 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: (opisać) 

d) będę realizował następujące roboty budowlane, do realizacji których są wymagane wskazane zdolności: 
(opisać) 

 _________________ dnia __________ 2018 roku 

 

podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu 



TBS/PZP/16/2018 

Strona 41 z 51 

SIWZ – Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z  garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi  przy ul. Radzymińskiej w Warszaawie 

 

 

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.  

BUDOWA ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I 
MIEJSCAMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ  

W WARSZAWIE 

 

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: 

BUDOWA ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I 
MIEJSCAMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ  

W WARSZAWIE 

 

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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Formularz III.5. 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO 

 
  

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.  

„BUDOWA ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I 
MIEJSCAMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ  

W WARSZAWIE” 

niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

__________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

 

 

 ______________________ 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: 

 

NA BUDOWĘ ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I 
MIEJSCAMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY FRAGMENT (DAWNA ULICA 

HANDLOWA) / UL. RADZYMIŃSKIEJ ORAZ PRZY ULICY REMISZEWSKIEJ NA 
TERENIE DZIAŁEK NR EW. 117/2 I 120/1 ORAZ CZ. 95/1, 92/2 I CZ. 78/2 (POD WJAZDY) 

Z OBRĘBU 4-10-06 W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY 

1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i dokonaniem 
uzgodnień, w tym pozwolenia na użytkowanie) polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego 
z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ul. Fragment oraz przy 
ulicy Remiszewskiej, na terenie działek nr ew. 117/2 i 120/1  oraz cz. 95/1, 92/2, i cz.78/2 (pod wjazdy) 
z obrębu 4-10-06, jednostka ewidencyjna  Targówek  uregulowanych w Księdze Wieczystej Nr 
WA3M/00502514/3 dla działki nr117/2 oraz 120/1 wg projektu Pracowni Projektowej MARBUD-
INWEST Sp.J. Projektowanie i Realizacja Inwestycji  z siedzibą w Warszawie 03-310, przy ul. 
Staniewickiej 14 lok. 208, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 
zgodnie z ostateczną Decyzją 133/T/2018 z dnia 11.04.2018r. o pozwoleniu na budowę. 

2. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej róg ul. 
Handlowej oraz róg ul. Remiszewskiej w Warszawie (dzielnica Targówek). Obiekt zostanie zrealizowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej (ul. Święciańska 26 Wspólnota 
Mieszkaniowa). Od strony północnej i północno-zachodniej obiekt będzie sąsiadował z zabudowaniami 
domów jednorodzinnych ora wielorodzinnych . Ulica Radzymińska, Remiszewskiego, Fragment posiada 
nawierzchnię asfaltową   Nieruchomość objęta jest Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. 
Warszawy do 2022 roku. 

3. Dla nieruchomości została wydana: 

1) Decyzja o Warunkach Zabudowy Nr 419/TAR/08 z 5 grudnia 2008 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie: zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami do parkowania 
naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną; 

2) Decyzja nr 42/TAR/10 z  dnia 19.02.2010 r. zmienająca Decyzję nr Nr 419/TAR/08 z 5 grudnia 
2008 r. o Warunkach Zabudowy 

3) Decyzja nr 93/TAR/10 wyd. przez Prezydent m.st. Warszawy zmieniajaca  Decyzję nr Nr 
419/TAR/08 z 5 grudnia 2008 r oraz.Decyzję nr 42/TAR/10 z dnia 19.02.2010 r.                                  o 
Warunkach Zabudowy 

4) Decyzja nr 7/TAR/15 z dnia 15.12.2015 r. wyd. przez Prezydent m.st. Warszawy w sprawie 
przeniesienia WZ na rzezcz TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.            

5) Decyzja nr 121/TAR/17 z dnia 07.11.2017 r.  wyd. przez Prezydent m.st. Warszawy zmieniajaca  
Decyzję nr Nr 419/TAR/08 z 5 grudnia 2008 r oraz.Decyzję nr 42/TAR/10               z dnia 19.02.2010 
r.  o Warunkach Zabudowy 

6) Decyzja nr 106/2008 z dnia 11-12-2008 wyd. przez Prezydent m.st. Warszawy o podziale działki 120 
na działki nr 117/1 oraz 117/2; 

7) Decyzja nr 32/2009 wyd. przez Prezydent m.st. Warszawy o o podziale działki 117 na działki nr 120/2 
oraz 120/1; 

8) Decyzja 133/T/2018 z dnia 11.04.2018r. o pozwoleniu na budowę 
9)  

4. Charakterystyka techniczna inwestycji przy ulicy Radzymińskiej. 

Liczba kondygnacji nadziemnych 4/8 

Liczba kondygnacji podziemnych 1 
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Ilość mieszkań 215 

Powierzchnia działki 6875 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 1953,27 m2 

Powierzchnia zabudowy 2710,00 m2 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 8812,03 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku 21235,24 m2 

Liczba miejsc postojowych 170 

Liczba miejsc postojowych w garażu 128 

Liczba miejsc parkingowych naziemnych 42 

5. Na etapie składania oferty Wykonawca powinien przewidzieć sposób organizacji robót 
budowlanych umożliwiający etapowanie robót w taki sposób by, umożliwić wcześniejsze 
oddanie do użytkowania budynku A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza, drogi zjazdy 
zagospodarowaniem terenu itp.) Projekt wykonawczy uwzględnia podział zadania na etapy. 
Pomieszczenia techniczne w których zlokalizowane są węzeł cieplny i Przyłącze wod.- kan. 
zlokalizowane są w części A. Stacja Trafo zlokalizowana jest poza obrysem budynku A i B 
5.1. ETAP I 
 

1) Etap I obejmuje wykonanie budynku A wraz z przyłączami (CO, wod.- kan. 
energetyczne i inne) oraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

2) Przy wykonaniu wszystkich przyłączy należy uzyskać wszelkie protokoły, pozwolenia 
UDT, wymagania służb ( Straż Pożarna,  Sanepid, Veolia, Intermedia, MPWiK ) w celu 
możliwości eksploatacji budynku A. 

3) Zrealizowanie etapu I powinno być zakończone uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie  

5.2. ETAP II 

1) Etap II obejmuje swym zakresem wykonanie budynku B wraz z przyłączami i 
infrastrukturą towarzyszącą. 

2) Przy wykonywaniu etapu II należy uwzględnić niezakłócone funkcjonowanie i 
eksploatację budynku A. 

3) Po wykonaniu Etapu II Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie. 

5.3. Zakres wykończenia mieszkań zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury: 

5.3.1. Ściany i sufity wykończone tynkiem gipsowym, pomalowane na biało. 

5.3.2. W łazienkach ściany wyłożone glazurą do wysokości 1,50 m z obudową wanny włącznie. 

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

5.3.4. Na podłogach w kuchniach, przedpokojach i łazienkach układany gres 

5.3.5. W pokojach panele podłogowe w klasie ścieralności AC 4 . 

5.3.6. Łazienki wyposażone w wannę lub brodzik, umywalkę i miskę ustępową typu kompakt lub 
miskę ustępową typu kompakt i umywalkę w wydzielonym ustępie, zawory do podłączenia 
pralki. 

5.3.7. Kuchnia lub aneks kuchenny wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną 
z piekarnikiem, zlewozmywak z szafką, zawory do podłączenia zmywarki. 
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5.3.8. W kuchni i łazience zamontowane baterie – głowice standardowe. 
5.3.9. Stolarka drzwiowa wewnętrzna: -  drzwi wewnętrzne w mieszkaniach, administracji 

(gospodarcze): drewniane, płytowe w okleinie drewnopodobnej i o wyposażeniu 
odpowiednim do przeznaczenia pomieszczenia (łazienki i WC z zamkiem i blokadą, 
standardowe płycinowe z ościeżnicami i otworami wentylacyjnymi). 

5.3.10. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych: stalowe, antywłamaniowe klasa RC4 z zamkiem 
jednopunktowym-wieloryglowym, w laminacie drewnopodobnym, w wizjer szerokokątny. 
Wybrane drzwi, w wykonaniu o klasie odporności ogniowej EI30. 

5.3.11. Drzwi na korytarzach: stalowe lub aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, wybrane 
drzwi w   klasie odporności ogniowej EI30. Wyposażone w samozamykacz. 

5.3.12. Stolarka okienna PCV w okleinie drewnopodobnej (dąb), system jednoramowy szklony 
zestawem szybowym U nie gorsze jak 1,1 dla całego wyrobu, okucia obwiedniowe uchylno-
rozwierane. Od strony ulicy Radzymińskiej okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
Zakłada się zastosowanie okien z nawiewnikami okiennymi od strony dziedzińca. Od strony 
ul. Radzymińskiej ze względów akustycznych zostaną zatosowane nawiewniki scienne o 
wysokich walorach izolacyjności akustycznej.  Parapety wewnętrzne z konglomeratów gr. 
2cm., brzegi fazowane. 
Uwaga: 
Osadzenie okien, fasad i drzwi będzie spełniać wymagania całkowitej szczelności na 
przenikanie powietrza (zatosowanie fartuchów EPDM) 

5.3.13. Wykończenie powierzchni balkonów i tarasów - gres mrozoodporny na kleju elastycznym, 
balustrady malowane natryskowo z wypełnieniem szkłem bezpiecznym przeziernym. Na 
wybranych balkonach wypełnienie nieprzezierne. 

5.3.14. Drzwi oraz przeszklenia partii wejściowych oraz usług /fasady/ wykonane z profili 
aluminiowych ,,ciepłych” (grupa materiałowa co najmniej 1.1), szklenie zestawami szyb 
zespolonych bezpiecznych klasy P1. Fasada wykonana w systemie słupowo-ryglowym z 
dodatkowymi przekładkami termicznymi. 

5.3.15. Loggie i balkony od strony ul. Radzymińskiej dla zwiększenia izolacyjności akustycznej 
zostaną dodatkowo osłonięte przeszklonymi ściankami w profilach aluminiowych z 
otwieranymi elementami powyżej poziomu balustrady. 

5.3.16. Wybrane zestawy okien, drzwi balkonowych lub przeszkleń zostaną wykonane tak aby 
współczynnik izolacyjności termicznej U był nie gorszy jak 0,9 W/m2 xk  

5.4. Inwestycja w swoim zakresie obejmuje również wykonanie niżej wymienionej infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych ul. Radzymińskiej, ul. Remiszewskiej oraz ul. Fragment,  ul. 
Święciańskiej  (dz. o nr ew. 78/2; 92/2; 95/1; 79/3 i 92/3 w obrębie 4-10-06) wraz z opracowaniem 
przez Generalnego Wykonawcę projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem decyzji oraz 
dokonaniem opłat za zajęcie pasa drogowego: 

5.4.1. Zjazdów na działkę zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  
Nr 10/LZ/TAR/18 z dnia 08.02.2018 roku wyrażająca zgodę na lokalizacje zjazdu z ul. 
Remiszewskiej w Warszawie ( dz. ew. nr 92/2 i  95/1 z obr 4-10-06) oraz decyzją Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy  Nr 12/LZ/TAR/18 z dnia 08.02.2018 roku wyrażająca zgodę 
na lokalizacje zjazdu z ul.  Fragment d. Handlowej w Warszawie ( dz. ew. nr 78/2 z obr 4-10-
06). 

5.4.2. Opinia Biura Polityki Mobilnosci nr 1079/2017 z dnia 13.12.2017 r. związana z uzyskaniem 
zgody zarządcy drogi w tym zakresie, elementów stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem 
zatwierdzonym przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy.  

5.4.3. Przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku zgodnie wydanymi przez MPWiK 
warunkami technicznymi PRO-DGR.669.6683.2017.240446.17.MSu.MS z dnia 11 sierpnia 
2017 roku oraz decyzja nr 163/L/TAR/2017 z dnia 21.03.2018 r. wyrażającą zgodę na 
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lokalizacje w pasie drogowym ulic Święciańskiej i Fragment w Warszawie na terenie dz. Ew. 
nr 79/3 i 92/3 z obr. 4-10-06 wyrazajacą zgodę na lokalizację w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktyury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, tj. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości przy ul. 
Radzymińskiej w Warszawie.  

5.4.4. Przyłącza do sieci ciepłowniczej zgodnie wydanymi przez Veolia Energia Warszawa S.A.  
warunkami technicznymi VWAWEWT/17/1717727/1 z dnia 4 września 2017 roku i 
aktualizacją warunków technicznych znak VWAWEWT/18/1801689/1 z dnia 14 lutego  
2018 roku, decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 42/L/TAR/2018 z dnia 
27.03.2018 roku także korektą warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego dosieci 
ciepłowniczej z dnia 28.05.2018 r.,  wyrazajacą zgodę na lokalizację w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktyury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, tj. przyłącza sieci ciepłowniczej na potrzeby zasilania 
inwestycji.  

5.4.5. Dla planowanego obiektu budowlanego zostały wydane warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. nr 02/SG/2018 z dnia 
22.01.2018r. W zakresie Wykonawcy pozostaje zgłoszenie i uzyskanie odbioru przez 
POLENERGIA Dystrybucja  Sp z o.o. wewnętrznych linii zasilających i instalacji w 
budynku.  

5.4.6. Dla planowanego obiektu budowlanego, pismem z dnia 4 stycznia 2018 r. zostały uzgodnione 
warunki techniczne infrastruktury optotelekomunikacyjnej z firmą Supermedia Sp.z o.o. 

5.4.7. Dla planowanego obiektu budowlanego został uzgodniony Protokół z narady koordynacyjnej 
w  sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2018-02-01. Nr sprawy: 
BG.6630.94.2018–sieci ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej ze zbiornikiem 
podziemnym. 

5.5. Aktualny stan zagospodarowania i organizacji placu budowy:  

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

5.5.2. Wg zakresu prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji stanu  
faktycznego ścian budynku,  przy ulicy Święciańskiej 26,  bezpośrednio stykających się z nowo 
wznoszonym obiektem pod kątem zarysowań, uszkodzeń elewacji, celem uniknięcia 
ewentualnych roszczeń ze strony Wspólnoty Mieszkaniowej Święciańska 26. Należy również 
na bieżąco monitorować stan techniczny ścian przylegających w granicach działki. 

5.6. Zamawiający w materiałach przetargowych udostępnia dokumentację fotograficzną wykonaną w 
2018 roku przedstawiającą stan faktyczny. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się z warunkami jej realizacji. 

 

6. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

6.1. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY  

6.2. DECYZJA NR 133/TAR/2018 Z DNIA 11.04.2018 R.  O POZWOLENIU  NA BUDOWĘ  

6.3. DECYZJA NR 63/2018 Z DNIA 26.06.2018 R. DOTYCZĄCA WYCINKI DRZEW I 
NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 

6.4. DECYZJA NR 106/2008 Z DNIA 11-12-2008 WYD. PRZEZ PREZYDENT M.ST. WARSZAWY 
O PODZIALE DZIAŁKI 117 NA DZIAŁKI NR 117/1 ORAZ 117/2; 

6.5. DECYZJA NR 32/2009 WYD. PRZEZ PREZYDENT M.ST. WARSZAWY O PODZIALE 
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DZIAŁKI  NR 120 NA  DZIAŁKI  NR 120/2 ORAZ 120/1; 

6.6. DECYZJA NR 42/TAR/10 WYD. PRZEZ PREZYDENT M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE 
LIKWIDACJI PRZEJŚCIA BRAMOWEGO PRZY KAMIENICY PRZY ULICY 
ŚWIĘCIAŃSKIEJ 26; 

6.7. DECYZJA NR 7/TAR/15 Z DNIA 15.12.2015 r. WYD. PRZEZ PREZYDENT M.ST. 
WARSZAWY W SPRAWIE PRZENIESIENIA WZ NA RZECZ TBS WARSZAWA PÓŁNOC       
SP. Z O.O.            

6.8. WARUNKI TECHNICZNE Z DNIA 11.08.2017 R. PRZYŁĄCZENIA MPWIK ORAZ 
UZGODNIENIE PROJEKTU   PRZEZ M.P.W.IK. 

6.9. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA -  POLENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.,  Z DNIA 
22.01.2018 R.  

6.10. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA VEOLIA Z DNIA 09.04.2017 R., 
AKTUALIZACJA WARUNKÓW Z DNIA 14.02.2018 R, KOREKTA WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO  DO  SIECI  CIEPŁOWNICZEJ Z  DNIA 
28.05.2018 R. 

6.11. UZGODNIENIE WĘZŁA CIEPLNEGO VEOLIA 

6.12. UZGODNIENIA PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z VEOLIA I WYDZIALE 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA DZ. TARGÓWEK Z DNIA 12.01.2018 R. (prowadzenie robót 
w sąsiedztwie drzew) 

6.13. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

6.14. DECYZJE ZEZWALAJĄCE NA LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM 

6.15. DECYZJA DOTYCZĄCA LOKALIZACJI ZJAZDÓW 

6.16. BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

6.17. ZGODA ZGN  - WSPÓLNOTA ŚWIĘCIAŃSKA 

 

 

7. PROJEKT BUDOWLANY  

7.1. PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 
GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ  Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

7.1.1. TOM I - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

7.1.2. TOM II - ARCHITEKTURA 

7.1.3. TOM III – KONSTRUKCJA 

7.1.4. TOM IV – INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA 

7.1.5. TOM V -  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

7.1.6. TOM VI – BIOZ 

7.1.7. TOM VII - INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANA OBIEKTU 

7.1.8. OPRACOWANIA DODATKOWE 

7.1.8.1. ZESTAWIENIA LOKALII I KOMÓREK 

7.1.8.2. ARANŻACJA WNĘTRZ 

7.1.8.3. INSTRUKCJA P.POŻ 

7.1.8.4. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU 

7.1.8.5. PROJEKTY PRZYŁĄCZY 

7.1.8.5.1. PROJEKT PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

7.1.8.5.2. PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 
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7.1.8.5.3. PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO 

7.1.8.6. WĘZEŁ CIEPLNY  

7.2. PROJEKT BUDOWLANY – DROGI 

 

8. PROJEKT WYKONAWCZY 

8.1. TOM I - PROJEKT WYKONAWCZY – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

8.2. TOM II 

8.2.1. PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA część 1 

8.2.2. PROJEKT-WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA część 2 

8.3. TOMM II A - PROJEKT WYKONAWCZY – ARANŻACJA WNĘTRZ 

8.4. TOM III 

8.4.1. PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA Budynek A część 1/4 

8.4.2. PROJEKT WYKONAWCZY-   KONSTRUKCJA Budynek A część  2/4 

8.4.3. PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA Budynek A część  3/4 

8.4.4. PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA Budynek A część  4/4 

8.4.5. PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA Budynek B część 1/2  

8.4.6. PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA Budynek B część 2/2 

8.5. TOM IV – PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACYJNE I 
CO 

8.5.1. TOM IV 1.1 - PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE 

8.5.2. TOM IV 1.2  - PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE GRZEWCZE 

8.5.3. TOM IV 1.3  - PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE GRZEWCZE 

8.5.4. TOM IV 2 - PROJEKT WYKONAWCZY – SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

8.5.5. TOM IV 2 - PROJEKT WYKONAWCZY – WĘZEŁ CIEPLNY 

8.5.5.1. TOM IV 2.1 - PROJEKT WYKONAWCZY – WĘZEŁ CIEPLNY. TECHNOLOGIA I 
AUTOMATYKA 

8.5.5.2. TOM IV 2.2 - PROJEKT WYKONAWCZY – WĘZEŁ CIEPLNY . INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

8.5.6. TOM IV 3. - PROJEKT WYKONAWCZY – PRZYŁACZE SANITARNE 

8.6. TOM V 

8.6.1. PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE część Administracyjna 

8.6.2. PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE TELETECHNICZNE 

8.6.3. POJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE część Mieszkalna 

8.7. TOM VI - PROJEKT WYKONAWCZY– BIOZ 

8.8. OPRACOWANIA DODATKOWE 

8.8.1. EWAKUACJA 

8.8.2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

8.8.3. ORGANIZACJA RUCHU GARAŻ 

8.8.4. PROJEKT ZIELENI 

8.8.5. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

8.8.6. ZESTAWIENIE LOKALI 

 

9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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9.1. STWiOR - WYMAGANIA OGÓLNE 

9.2. STWiOR - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ARCHITEKTURA 

9.3. STWiOR - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

9.4. STWiOR - KONSTRUKCJA 

9.5. STWIOR - INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACYJNE I CO 

9.5.1. STWiOR - INSTALACJE WOD-KAN I HYDRANTOWA 

9.5.2. STWiOR - INSTALACJE GRZEWCZE 

9.5.3. STWiOR - INSTALACJE WENTYLACJI 

9.6. STWiOR  -INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

9.6.1. STWiOR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

9.6.2. STWiOR - INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE   

 

 

 

 
 


