Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus
Plac Czerwca 1976r. Nr 1
02-495 Warszawa
NIP 525-22-48-481
tel. (22) 478-60-00, fax. (22) 478-60-11
www.ursus.warszawa.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(S.I.W.Z)
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.).
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot zamówień na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla usług.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – USŁUGA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego.
Przedmiot zamówienia określają
Kod CPV i nazwa:
-

71-00-00-00-8
71-32-00-00-7

- usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
-usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie usługi: po podpisaniu umowy
zakończenie usługi: 31 lipca 2015r
Wszystkie załączniki do niniejszej S.I.W.Z stanowią jej integralną część.

Z A T W I E R D Z A M:
Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Ursus m.st.Warszawy
/-/Wiesław Krzemień

Warszawa, dn.…04.02.2015r.
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CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w
rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych
państwach.
10 SIWZ w wersji papierowej w cenie 10 zł można pobrać za zaliczeniem pocztowym kierując
wniosek na adres: Urząd Dzielnicy Ursus Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Plac Czerwca
1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa w wersji elektronicznej SIWZ znajduje się na stronie
www.ursus.warszawa.pl

CZĘŚĆ II
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki udziału w postępowaniu - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków:
1. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w S.I.W.Z, wykaże,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących
wspólnie wyżej wymienione oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców
Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i
adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunki wskazane w art. 22 ustawy winny
być spełnione łącznie w zakresie: dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału
Przetarg nieograniczony UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2015

finansowego. Warunki wynikające z dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy, są to warunki których spełnienie
skutkuje dopuszczeniem do procedury udzielenia zamówienia publicznego;
2. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Opis sposobu dokonywania oceny
spełniana tego warunku ;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
3. Warunek – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Opis sposobu dokonywania oceny
spełniana tego warunku;
.3.1

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał jedną usługę objętą przedmiotem zamówienia tj. wykonaniem co najmniej 1 (jednej
kompletnej) dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dotyczącej branży drogowej o
wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

3.2 Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
3.3 W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wykazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa wyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu , w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp, tj. warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia, winien go spełnić co najmniej jeden z podmiotów ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy
wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku
w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o
oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.
4. Warunek - dysponowania lub wykazania, że Wykonawca będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia– Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego
warunku – Opis sposobu dokonywania oceny spełniana tego warunku;
4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, którym to osobom zamierza powierzyć funkcję
projektanta i sprawdzającego. Uprawnienia budowlane muszą być zgodne z rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie
robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Osoby które będą
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uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zobowiązane będą pełnić funkcję projektanta i
sprawdzającego przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wpisane w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadać muszą wyżej wymienione kwalifikacje. Zamawiający dokona oceny oferty pod kątem osób
zdolnych do realizacji zamówienia, oceni czy wykaz i załączone oświadczenie potwierdzają
spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia
w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy
oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, do
uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu , w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 3
uPzp, tj. warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna
warunek za spełniony łącznie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku w pełnym zakresie, będzie
podlegał wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w
ofercie.
5. Warunek - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Opis sposobu dokonywania
oceny spełniana tego warunku;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
6. Warunek – sytuacji ekonomicznej i finansowej – Opis sposobu dokonywania oceny spełniana
tego warunku;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
7. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w niniejszej
S.I.W.Z. - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wynikającego z dyspozycji art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki, których nie spełnienie
skutkuje obowiązkiem wykluczenia Wykonawcy oraz niedopuszczeniem do procedury postępowania.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie w treści zgodnej z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy – musi być
złożone przez każdego Wykonawcę. Warunki wynikające z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy
powinien spełnić, każdy Wykonawca oddzielnie. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia – każdy z nich – składają listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50,
poz.331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej. Na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawca zobowiązany jest załączyć poświadczenia, dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające
brak wykluczenia .
8. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 oraz art. 24 ust 2a oraz sprawdzi, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu
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nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia, w oparciu o dowody, oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w
ofercie.
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania
zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

II. Dokumenty wymagane w postępowaniu
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert oraz w formie określonej w
części III S.I.W.Z., następujące dokumenty, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1) ustawy Prawo zamówień
publicznych;
1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (sporządzone
według wzoru druku – stanowiące załącznik nr 2 do S.I.W.Z.).
2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik
nr 3 do S.I.W.Z.).
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru druku –
stanowiący załącznik nr 4 do S.I.W.Z.).
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzony według
wzoru druku – stanowiące załącznik nr 5 do S.I.W.Z.).
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Pzp, jakich Zamawiający żąda tj.;
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1) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a
ustawy Pzp (sporządzone według wzoru druku - stanowiące załącznik nr 6 do S.I.W.Z.).
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według
wzoru druku - stanowiące załącznik nr 7 do S.I.W.Z.).
3. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.1. Formularz oferty (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 1 do S.I.W.Z ),
3.2. Tabela- spójność realizowanego projektu z istniejącą siecią dróg rowerowych– stanowiąca
załącznik nr 8 do S.I.W.Z ),
3.3 Tabela – trwałość materiałów i zastosowania najlepszych dostępnych technik i technologii
stanowiąca załącznik nr 9 do S.I.W.Z ),
3.4. Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach Wykonawca dołącza do oferty w
formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń
bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42,
poz.275 z późn.zm.), składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r.
Nr 1 – kasa parter .
Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia;
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3.5.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej
S.I.W.Z. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty
przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione oświadczenie podpisuje w imieniu
wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i
adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunki
wskazane w art. 22 ustawy winny być spełnione łącznie w zakresie: dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia oraz potencjału finansowego. Warunki wynikające z dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy,
są to warunki których spełnienie skutkuje dopuszczeniem do procedury udzielenia zamówienia
publicznego;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie w treści zgodnej z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy – musi być złożone przez
każdego Wykonawcę. Warunki wynikające z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy powinien spełnić,
każdy Wykonawca oddzielnie. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia –
każdy z nich – składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie
należą do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do
oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone
do oferty i w szczególności zawierać wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu i siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
3.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
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a)
b)
c)
d)

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w
szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada oświadczenia i dokumenty wymienione w części II rozdział II niniejszej S.I.W.Z.,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
5) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
6) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób.
8) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1-3 i ppkt. 5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1-4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.

Informacje o podwykonawcach;

1). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w ar.26 ust. 2b, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Informację należy zawrzeć w formularzu oferty.
2). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia umowy;

1.
Opis przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy stanowią załączniki nr 10 i 11 do
S.I.W.Z. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do niniejszej S.I.W.Z, istotne postanowienia
umowy, określają zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym
Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia . Zamawiający wymaga, aby
Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust 2, 3 i zgodnie z wymaganiami
art.30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. oraz z zachowaniem przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr 153
poz.1503 z późn. zm.).
Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących o średnio lub bezpośrednio
narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego
przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Zakres zmian w § 17 istotnych postanowień
umowy.
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu,
zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy,
w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia

CZĘŚĆ III
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMINY

1. Oferta
1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
2) Ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” z załączonymi wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami.
3) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią S.I.W.Z. oraz treścią zawartą w formularzach
stanowiących załączniki do S.I.W.Z.
4) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z
formularzami załączonymi do S.I.W.Z.
5) Treść oferty musi odpowiadać treści S.I.W.Z.
6) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
7) Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający
wysunięcie kartek.
8) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w
terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty takie, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE
UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie
złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np.
materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie
złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Art. 86 ust. 4 ustawy.

2. Forma dokumentów
1) Wymagane dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
Przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
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odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
6) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane, dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

3. Podpisy i pełnomocnictwa
1)
a)
b)
c)

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą :
podpisać druk “OFERTA”,
podpisać załączniki,
parafować w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany i poprawki.

2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone
pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
3) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być
załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie:
a)

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b)

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu i siedziby,

c)

ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,

d)

dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
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4. Zmiany, wycofanie poprawki w ofertach
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany
należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: “ZMIANA”.
2) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie
wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami
1) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną,
Zamawiający żąda żeby strony niezwłocznie potwierdziły fakt ich otrzymania.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych.:
Główny specjalista WIR – Grzegorz Busłowski e-mail: gbuslowski@ursus.warszawa.pl
fax 22 478-60-11
w sprawach proceduralnych:
Główny specjalista ZZP – Elżbieta Pastuszko– e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl
fax. 22 478-60-11.
7. Wyjaśnienia i zmiany dotyczące treści SIWZ
1) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści S.I.W.Z, kierując
swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:
Urząd Dzielnicy Ursus Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr
1, 02-495 Warszawa - nr fax (22) 478-60-11, e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści S.I.W.Z. wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści S.I.W.Z. wpłynął po upływie terminu składania o którym mowa w
pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 2 niniejszej S.I.W.Z.
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5) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano S.I.W.Z., bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której
udostępniono S.I.W.Z.
6) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść S.I.W.Z. Dokonaną zmianę S.I.W.Z. Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano S.I.W.Z., a jeżeli S.I.W.Z. jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieści ją także na tej stronie www.ursus.warszawa.pl.
7) Jeżeli w wyniku zmiany treści S.I.W.Z., nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano S.I.W.Z., oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej www.ursus.warszawa.pl , jeżeli S.I.W.Z. jest udostępniana na tej
stronie.
8) Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi
lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
8. Terminy i miejsce składania oraz otwarcia ofert:
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 17 .03.2015 roku, - bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3) Miejsce złożenia oferty; - Przyjmowanie korespondencji, skarg pok. Nr 18 Urzędu m. st.
Warszawy Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 w Warszawie, Parter Urzędu.
4) Termin składania ofert upływa dnia

_16.02.2015 roku o godz. 12:00

5) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (wskazane, aby Wykonawca na kopercie podał nazwę,
adres i telefon firmy) i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób:

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Ursus, Plac Czerwca 1976 R. Nr 1
02-495 Warszawa OFERTA NA:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia ruchu
rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach budżetu
partycypacyjnego.

“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
7) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 102 na pierwszym piętrze, w dniu
___16.02.2015 roku o godz. 12:15.
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9. Informacje o trybie otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) Po otwarciu oferty Zamawiający poda nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek,
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

CZĘŚĆ IV
OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU
OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Lp
Kryterium
Waga
1
Cena oferty brutto (C)
50%
2
Wartość techniczna (W)
30%
3
Ocena ekonomiczna (O)
20%

1) KRYTERIUM nr 1 - cena oferty brutto (C) - waga 50 %.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty. Do wzoru podstawiana
będzie cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym
ofertom, zostaną przyznane punkty, oferta w kryterium nr 1 może uzyskać maksymalnie – 50
punktów, według następującego wzoru:
Cmin
pkt ogółem C = ------ x 100 pkt x 50%
Cb
gdzie:
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1
Cmin – oferta brutto z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
2) KRYTERIUM nr 2 - Wartość techniczna (W)- waga 30 %.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty, oferta w kryterium nr 2
może uzyskać maksymalnie – 30 punktów, według następującego wzoru:
pkt ogółem W = WT x 30%
gdzie
WT – liczba punktów przyznanych za spójność realizowanego projektu z istniejącą siecią dróg
rowerowych
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie Tabeli – spójność realizowanego projektu z istniejącą
siecią dróg rowerowych - wypełnioną przez wykonawcę wg. następujących założeń;
- oferta w której wykonawca zawarł kompletną spójność realizowanego projektu z istniejącą
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siecią dróg rowerowych (minimum 20 połączeń z istniejącymi drogami rowerowymi)
otrzyma 100 punktów,
- oferta w której wykonawca zawarł dostateczną spójność realizowanego projektu z istniejącą
siecią dróg rowerowych (przedział 10-19 połączeń z istniejącymi drogami rowerowymi)
otrzyma 50 punktów,
- oferta w której wykonawca zawarł wybrakowaną spójność realizowanego projektu z istniejącą
siecią dróg rowerowych (poniżej 10 połączeń z istniejącymi drogami rowerowymi)
otrzyma 10 punktów .

3) KRYTERIUM nr 3 - Ocena ekonomiczna (O)- waga 20 %.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty, oferta w kryterium nr 3
może uzyskać maksymalnie – 20 punktów, według następującego wzoru:
pkt ogółem O= OE x 20%
gdzie:
OE - liczba punktów przyznanych za trwałości materiałów i zastosowanie najlepszych dostępnych
technik i technologii
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie Tabeli – trwałości materiałów i zastosowania
najlepszych dostępnych technik i technologii - wypełnionej przez wykonawcę wg. następujących
założeń;
- oferta, w której wykonawca zastosował najnowocześniejsze dostępne techniki i technologie
(m. in. oznakowanie pionowe i poziome) proponując udzielenie gwarancji od 5 do 7 lat, otrzymuje
100 punktów,
- oferta, w której wykonawca zastosował nowoczesne dostępne techniki i technologie
(m. in. oznakowanie pionowe i poziome), proponując udzielenie gwarancji od 2 do 4 lat otrzymuje
50 punktów,
- oferta, w której wykonawca zastosował zwykłe dostępne techniki i technologie
(m. in. oznakowanie pionowe i poziome) gwarantujące otrzymanie gwarancji min. 1 roku , otrzymuje
10 punktów.
- oferta, w której wykonawca zastosował najnowocześniejsze dostępne techniki i technologie
proponując udzielenie gwarancji powyżej 7 lat , nie otrzyma dodatkowych punktów, natomiast
będzie oceniany tak jakby udzielił gwarancji na 7 lat i otrzyma 100 punktów.
1) Etap I – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności ofert. Oferty nie spełniające
wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do
wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.
2) Etap II – ocena merytoryczna wg kryteriów określonych w S.I.W.Z. W drugim etapie
rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających
wykluczeniu. Zakres oceny obejmuje opis kryteriów i sposobu oceny ofert wg których zostaną
przyznane punkty każdej z ofert w danym kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość
punktów, wg wzoru:
(pkt= C+ W + O)
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
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Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich
wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną.

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Wykonawca cenę oferty oblicza ryczałtowo za podstawę biorąc -Opis przedmiotu zamówienia ,
Istotne postanowienia umowy oraz S.I.W.Z. wraz z załącznikami, które określają zakres realizacji
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
2) Cena ryczałtowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania i przekazania przedmiotu umowy.
Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto wyliczona przez Wykonawcę
3) Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto którą należy umieścić w druku oferta. Wszystkie
wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń.
4) Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN,
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.
7) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z S.I.W.Z., niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający
poprawia, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679, z 2004r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
9). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ V
FORMY WNOSZENIA WADIUM
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1. Kwota i termin wniesienia wadium
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100 zł)
2) Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia
3) Termin wniesienia wadium upływa dnia

17 .03.2015 roku;

__16.02.2015 roku o godz. 12:00

2. Formy i miejsce wnoszenia wadium
1) Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej
lub kilku następujących formach:
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego:
w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego
Numer rachunku Zamawiającego:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 32 103015080000000 550030136
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w
wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach Wykonawca dołącza do oferty w
formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, oryginał składa w kasie Urzędu Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 – kasa parter .

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
w kasie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr 1
w godz.: poniedziałek - piątek:

8 00 – 15 30

4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 9 S.I.W.Z.
5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
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7)

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy skazany przez Wykonawcę.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą;
10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodne z art. 46 ust. 5 jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
11) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy,
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

CZĘŚĆ VI
Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. 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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego,
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającego przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przysłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale III pkt. 5 ppkt. 2 niniejszej S.I.W.Z.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w rozdziale III
pkt. 5 ppkt. 2 niniejszej S.I.W.Z., albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień S.I.W.Z. wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub S.I.W.Z. na
stronie internetowej Zamawiającego www.ursus.warszawa.pl
13. Odwołanie wobec czynności innych nieokreślone w pkt.12 niniejszej S.I.W.Z. wnosi się, w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo
zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
18. Informacja o formalnościach po wyborze oferty
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, jak również o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, zamieści informacje, o których
mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wysłane
zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z zapisem
rozdziału III pkt. ppkt. 2 niniejszej S.I.W.Z., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
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ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art.93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. Inne postanowienia:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej S.I.W.Z. mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.).
20. Wykaz załączników do S.I.W.Z.:
1) załącznik nr 1 do S.I.W.Z. - Formularz oferty,
2) załącznik nr 2 do S.I.W.Z. - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu art. 22 ust. 1,
3) załącznik nr 3 do S.I.W.Z. - Wykaz usług,
4) załącznik nr 4 do S.I.W.Z. - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
5) załącznik nr 5 do S.I.W.Z. - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
6) załącznik nr 6 do S.I.W.Z. - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2a,
7) załącznik nr 7 do S.I.W.Z. - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja
o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
8) załącznik nr 8 do S.I.W.Z.- Tabela – spójność realizowanego projektu z istniejącą siecią dróg rowerowych
9) załącznik nr 9 do S.I.W.Z. – Tabela – trwałości materiałów i zastosowania najlepszych dostępnych
technik i technologii
10) załącznik nr 10 do S.I.W.Z Opis przedmiotu zamówienia
11) załącznik nr 11do S.I.W.Z. – Istotne postanowienia umowy,
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Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.
...........................................................
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

FORMULARZ OFERTY
.............................................................
nr tel./faxu
..............................................................
REGON
............................................................
NIP
http://.....................................................
internet
...............................................................
e-mail
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
budowlano-wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego.
składamy niniejszą ofertę:
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:
Ogółem wartość brutto .................................................................zł
(słownie : ..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..złotych)
w tym podatek VAT ......... %
1) Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 lipca 2015r.
2) Warunki gwarancji i rękojmi: zgodnie z warunkami określonymi w istotnych postanowieniach
umowy.
3) Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem podwykonawców/*nazwy
(firm) podwykonawców*, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w
ar.26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy część zamówienia, której wykonanie
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zamierzamy powierzyć
podwykonawcy/com*
lub
nazwy (firm)
podwykonawców*;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4) Oświadczamy, że:
a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) akceptujemy wskazany w S.I.W.Z. czas związania ofertą.
5) Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do :
a) podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
S.I.W.Z., w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6) Wadium w kwocie: …………………….. zostało wniesione w dniu ……………………… w
formie……………………………………………………………………………………….
Wskazujemy (adres lub nr konta) na które należy zwrócić wadium: …………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7) Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do :
a)podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
S.I.W.Z., w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego………………………………………...
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b) przedstawienia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji
umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia.
8) Ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

............................., dn. .....................

....................................................................... …
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do S.I.W.Z.

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia ruchu
rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach budżetu
partycypacyjnego.

Oświadczam, że spełniam warunki postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity
z późn. zm.).

............................ dnia .................................
........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do S.I.W.Z.
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH,
GŁÓWNYCH USŁUG w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
Nazwa i adres podmiotu na
rzecz, którego usługi zostały
wykonane

Nazwa i lokalizacja wraz z
zakresem rzeczowym wykonanych
usług

Lp

1

2

3

Wartość brutto usług
wykonanych (w
przypadku umów
zakończonych)

4

Wartość brutto
Okres realizacji umowy
usług
(od-do, podać dzień,
wykonywanych
miesiąc, rok)
(podać wartość, tej
części usługi, która
już została
wykonana)
5
6

Informacja o
podstawie do
dysponowania
tymi zasobami *

7

* Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu w wykonaniu zamówienia na innych podmiotach, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

........................., dn. .....................
..................................................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do S.I.W.Z.

Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Lp

Nazwisko i imię

Kwalifikacje
zawodowe
(nr
uprawnień opisać
zakres uprawnień)

Doświadczenie i
wykształcenie

Zakres
wykonywanych
czynności przez
osoby uczestniczące
w realizacji
zamówienia

Informacja o
podstawie do
dysponowania tymi
zasobami *

* Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.

.........................., dn. ....................

..................................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Przetarg nieograniczony UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2015

Załącznik nr 5 do S.I.W.Z.

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia
ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach
budżetu partycypacyjnego.
oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
przez Zamawiającego uprawnienia, o których mowa w S.I.W.Z.

.........................., dn. ....................

..................................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Przetarg nieograniczony UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2015

Załącznik nr 6 do S.I.W.Z.

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia
ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach
budżetu partycypacyjnego.
Oświadczam/Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.).

............................ dnia .................................
........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Przetarg nieograniczony UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2015

Załącznik nr 7do S.I.W.Z.

Pieczęć Wykonawcy

LISTA
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ INORMACJA O
TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia
ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach
budżetu partycypacyjnego.
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.).
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, poz.
331, poń. zm.)
L.p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
...

............................ dnia ............2014 roku
........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
_____________________________________________________________________________________________________

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, poz. 331, poń. zm.).
..........................dnia ..............2014 roku
........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt.2
Przetarg nieograniczony UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2015

Załącznik nr 8 do S.I.W.Z.

Pieczęć Wykonawcy

Tabela
spójność realizowanego projektu z istniejącą siecią dróg rowerowych
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia
ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach
budżetu partycypacyjnego.
Lp.

Nazwa ulicy
Rodzaj/Typ
Istniejącej drogi rowerowej

Nazwa ulicy
Rodzaj/Typ
Projektowanej drogi rowerowej

Liczba punktów stanowiących połączenie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..........................dnia ..............2015 roku
........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Przetarg nieograniczony UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2015

Załącznik nr 9 do S.I.W.Z.

Pieczęć Wykonawcy

Tabela
trwałości materiałów i zastosowania najlepszych dostępnych technik i technologii
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia
ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach
budżetu partycypacyjnego.
Lp.

Rodzaj/Typ
elementu wbudowywanego)

1

Znaki pionowe

2

Znaki poziome

3
4

Mieszanka
mineralno asfaltowa
Betonowa kostka brukowa

5

Krawężniki betonowe.

6

Obrzeża betonowe

7

…………………………..

8

…………………………..

Rodzaj/Typ
zastosowanych materiałów
(zaproponowanego w dokumentacji
projektowej

Liczba lat udzielonej
gwarancji

9
10

Oświadczam, że całkowita gwarancja na użyte dostępne techniki i technologie na podstawie w/w
tabeli wynosi ………….lat /wpisać ilość lat /

..........................dnia ..............2015 roku
........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Przetarg nieograniczony UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2015

