
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 
 

Przetarg nieograniczony nr 26/12/2019 

na wykonanie przebudowy nawodnionej instalacji ppoż.  

w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 
 

I.  ZAMAWIAJĄCY 

I.1. Zamawiającym jest Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,  

reprezentowany przez:  

Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytet Warszawskiego 

Ul. Szturmowa 1/3  

02-678 Warszawa 

www.wz.uw.edu.pl 

I.2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z 

późn. zm.). 

 
II.  INFORMACJE OGÓLNE 

II.1. Podstawa prawna 

II.1.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

II.1.2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. 

II.2. Dopuszczenie Wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 

II.2.1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. 

II.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

II.2.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o 

których mowa w pkt II.2.1.  

II.2.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania. W 

przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub 

wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną 

odrzucone.  

II.2.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

II.2.6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

II.2.7. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

II.2.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

II.2.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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II.3. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski,  

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan 

Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl , tel.: 22 55 22 042; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/12/2019 

na wykonanie przebudowy nawodnionej instalacji ppoż. w budynkach Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

III.1. Opis przedmiotu zamówienia 

III.1.1. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV): 45332200–5, 45343000–3, 45332400–7, 

45000000–7, 45262500–6, 45262522–6, 45400000–1, 45410000–4, 45442100–8, 

45453000–7. 

III.1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawodnionej instalacji 

przeciwpożarowej w budynkach A, B, C Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. W skład Dokumentacji 

Technicznej wchodzi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. 

III.1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót określonych w 

Dokumentacji Technicznej oraz wszelkie niezbędne czynności mające na celu 

prawidłowe wykonanie zadania, w tym w szczególności:  

1) wykonanie wszystkich prac przewidzianych w Dokumentacji Technicznej, 
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2) dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, 

3) poprawienie ewentualnych błędów lub niedociągnięć w Dokumentacji 

Technicznej – w przypadku ich stwierdzenia, 

4) wykonanie przy użyciu własnych materiałów prac nie przewidzianych w 

Dokumentacji Technicznej, które okażą się konieczne do prawidłowego 

wykonania zadania. 

III.1.4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zastosować 

materiały określone w Dokumentacji Technicznej lub równoważne (zamienniki o nie 

gorszych parametrach). 

III.1.5. Wszystkie materiały, sprzęt i narzędzia do realizacji zamówienia zapewnia 

Wykonawca na swój koszt. 

III.1.6. Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane w sposób 

umożliwiający funkcjonowanie Wydziału Zarządzania UW. 

III.1.7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę wszystkich osób 

wykonujących następujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia: prace 

instalacyjne i ogólnobudowlane (w tym: murarskie, malarskie, wykończeniowe) 

określone w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.  

III.1.8. Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania terenu robót przez Zamawiającego 

Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa  

w pkt III.1.7., na podstawie umowy o pracę.  

III.1.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 

III.1.10. Zalecane jest, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej 

instalacji przeznaczonej do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. 

Wizja dokonywana jest w obecności przedstawiciela Zamawiającego, termin należy 

uzgodnić telefonicznie z: 

P. Alicja Zielonka nr tel. 22 55 34 030 

III.2. Termin wykonania zamówienia 

III.2.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 42 dni, liczony od daty 

protokolarnego przekazania terenu robót przez Zamawiającego.  

III.2.2. Wykonawca może zaproponować w ofercie krótszy termin wykonania. 

III.2.3. Oferty proponujące dłuższy termin wykonania zamówienia niż 42 dni zostaną 

odrzucone.  

III.2.4. UWAGA: Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
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III.3. Okres gwarancji i rękojmi 

III.3.1. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

końcowego odbioru robót przez Zamawiającego.  

III.3.2. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres równy okresowi 

udzielonej gwarancji, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. 

III.3.3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 60 miesięcy.  

III.3.4. Wykonawca może zaproponować w ofercie dłuższy okres gwarancji. 

III.3.5. Oferty proponujące krótszy okres gwarancji niż 60 miesięcy zostaną odrzucone.  

III.3.6. Okres gwarancji (równy okresowi rękojmi) należy podać w ofercie w pełnych 

miesiącach. W przeciwnym przypadku Zamawiający dokona zaokrąglenia 

zaoferowanego okresu gwarancji do pełnych miesięcy w dół. 

III.3.7. Warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 

IV.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 

IV.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 

pkt 8 ustawy. 

IV.1.2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

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 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655), 
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2) 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 ust. 1 pkt 15 ustawy, 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. 

IV.2. Warunki udziału w postępowaniu 

IV.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt IV.2.2. niniejszej 

SIWZ. 

IV.2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

IV.2.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa 

warunków w tym zakresie; 

IV.2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli 

posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki 

finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200.000,00 PLN 

(dwieście tysięcy złotych); 

IV.2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na przebudowie 

instalacji przeciwpożarowej wodnej każda w budynku o kubaturze 

powyżej 20 tys. m3 (dwadzieścia tysięcy metrów sześciennych), każda o 

wartości minimum 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) brutto; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wymagana liczba robót budowlanych nie sumuje się, tzn. co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia musi wykazać się minimum 3 robotami budowlanymi 

określonymi powyżej. Ta sama zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego 

(podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełniania warunku). 
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2) dysponuje i skieruje do wykonania zamówienia zespół osób zdolnych do 

realizacji zamówienia, w którym co najmniej jedna osoba posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach 

określonych we właściwych przepisach. 

IV.2.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

IV.2.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy. 

IV.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

IV.2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, o którym mowa w pkt IV.2.3., nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt IV.2.2.2. i IV.2.2.3. 
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IV.2.7. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w 

walutach obcych Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego 

aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

IV.2.8. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 

IV.2.2., nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i 

oświadczeń wymienionych w pkt V i oparte będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia 

/nie spełnia). 

IV.2.9. 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. 

 

V.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

V.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą: 

V.1.1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ – według Załącznika nr 2 

do SIWZ i Załącznika nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

V.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

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

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt V.1.1.  

V.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt V.1.1. (oświadczenie dotyczące braku 

podstaw wykluczenia z postępowania).  
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V.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. 

oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

V.2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane po otwarciu ofert i zamieszczeniu na 

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

V.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ.  

UWAGA: przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa bez wezwania ze strony 

Zamawiającego. 

V.2.2. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

V.2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

V.3. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

V.3.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, 

a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

V.3.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 żąda dokumentów, 

które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

V.3.3. 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. 

V.3.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

V.4. Dodatkowe informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

V.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

(konsorcjum, spółka cywilna):  

V.4.1.1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi mieć formę 

pisemną i z jego treści musi jednoznacznie wynikać, że obejmuje niniejsze 

postępowanie. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane 

przez uprawnionych – w świetle dokumentów rejestracyjnych – przedstawicieli 

każdego z Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie 

potwierdzonej kopii.  
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają do 

oferty ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo.  

Spółka cywilna dołącza do oferty ww. pełnomocnictwo lub dokument, z 

którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.  

W przypadku złożenia pełnomocnictwa nieodpowiadającego wyżej 

określonym wymaganiom lub złożenia kopii pełnomocnictwa bez 

poświadczenia notarialnego, pełnomocnictwo zostanie uznane za wadliwe. 

V.4.1.2. Dowód wniesienia wadium – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium może być wniesione 

poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium 

wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez 

jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów 

wadialnych lub przelewów muszą składać się na wadium w wysokości 

określonej w niniejszej SIWZ.  

V.4.1.3. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających 

się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie 

formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

V.4.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna 

dla wszystkich podmiotów składających ofertę.  

V.4.3. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 

każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.  

V.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

V.4.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

realizacji zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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V.4.6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia.  

V.4.7. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym.  

V.5. Forma dokumentów  

V.5.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

V.5.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

V.5.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 

dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 

własnoręcznym podpisem.  

V.5.4. W sytuacji, gdy złożona kopia dokumentu lub kopia oświadczenia jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

V.5.5. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszej 

SIWZ.  

V.5.6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW  

VI.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia  

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z 

późn. zm.).  
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VI.2. Odwołania i wszelką korespondencję związaną z odwołaniem przekazuje się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

VI.3. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

VI.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

VI.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do 

Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 

Zamawiającego na adres podany w pkt VI.6, przed upływem wymaganego terminu.  

VI.6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 

należy kierować na adres:  

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania 

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa 

e-mail: zamowienia@wz.uw.edu.pl   

VI.7. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na 

numer niniejszego przetargu. 

VI.8. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,  

z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW nr 122 

z dnia 29 listopada 2018 r. opublikowanym w Monitorze UW: 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4697/M.2018.315.Zarz.122.pdf 

VI.9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

P. Piotr Skubera, nr tel. 22 55 34 047 

Telefonicznie można kontaktować się w godzinach 10:00-14:00, wyłącznie w 

sprawach organizacyjnych. 

VI.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

SIWZ, przesyłając zapytanie na podany wyżej adres lub e-mail. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

składania ofert wskazanego w niniejszej SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
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Zamawiający zamieści, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej, na 

której udostępniana jest niniejsza SIWZ: www.wz.uw.edu.pl 

Zamawiający prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres  

e-mail: zamowienia@wz.uw.edu.pl 

 

VII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

VII.1. Wysokość wadium, formy i sposób jego wniesienia 

VII.1.1. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu musi być zabezpieczona wadium w 

kwocie 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).  

VII.1.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Bieg terminu 

obowiązywania wadium rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu 

składania ofert. 

VII.1.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że 

w dacie i godzinie, o której upływa termin składania ofert, w posiadaniu 

Zamawiającego muszą znajdować się pieniądze lub inne formy wadium. 

VII.1.4. Wadium może być wniesione w następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) 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 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).  

VII.1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191. 

Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium, np. w kasie 

Zamawiającego lub banku. 

VII.1.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy 

wpisać: „wadium” i numer niniejszego przetargu. Do oferty należy dołączyć 

kserokopię potwierdzenia przelewu.  

VII.1.7. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy składać w formie 

oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu 



 
 

Przetarg nieograniczony nr 26/12/2019                                                    16 

stanowiącego wadium należy dołączyć do oferty, np. w koszulce przypiętej do 

zewnętrznej strony koperty zawierającej ofertę. 

VII.1.8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zachowywać ważność 

przez cały okres związania Wykonawcy ofertą i musi zawierać klauzule 

gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

VII.2. Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium  

VII.2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt VII.2.6.  

VII.2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

VII.2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

VII.2.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt VII.2.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

VII.2.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

VII.2.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

VII.2.7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 ustawy):  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  
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2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

VII.2.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

 

VIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem ostatecznego terminu składania ofert.  

 

IX.  CENA OFERTY  

IX.1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

IX.1.1. Cenę oferty stanowi określona przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto za 

realizację całości przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu oferty.  

IX.1.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 

musi w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z prawidłowym i kompleksowym 

wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności koszt robocizny oraz wszystkich 

niezbędnych materiałów, oraz podatek od towarów i usług (VAT). 

IX.1.3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, opustów 

itp. w stosunku do kwoty “OGÓŁEM”.  

IX.1.4. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Wykonawca składając ofertę, której wybór 

będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego, o tym, że 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. 

IX.2. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

IX.2.1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 

Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).  

IX.2.2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane 

będą w złotych polskich.  
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X.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

X.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować 

następujące kryteria oceny ofert:  

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1 Cena /C/ 60 % 

2 Termin wykonania zamówienia /T/ 40 % 

 

X.2. Cena /C/ 

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 60 punktów. Przy ocenie 

ofert w zakresie tego kryterium będzie brana pod uwagę cena oferty (brutto). Punkty 

będą przyznawane poszczególnym ofertom według następującej zasady: oferta z 

najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie 

z wzorem: 

 
Co

Cn
C

60*=             gdzie:  

 

 

X.3. Termin wykonania zamówienia /T/ 

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 40 punktów. Przy ocenie 

ofert w zakresie tego kryterium będzie brany pod uwagę termin wykonania 

zamówienia podany w ofercie, określony w pełnych dniach od daty protokolarnego 

przekazania terenu robót przez Zamawiającego.  

Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia to 

42 dni. Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone. W przypadku, gdy 

w ofercie zaproponowany zostanie termin wynoszący 28 dni lub krótszy, do oceny 

ofert Zamawiający przyjmie 28 dni. 

Punkty będą przyznawane poszczególnym ofertom według następującej zasady: 

oferta z najkrótszym terminem wykonania zamówienia otrzyma 40 punktów, 

pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie z wzorem: 

 

 

 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 
w kryterium CENA 
Cn – cena oferty z najniższą ceną 
Co – cena oferty ocenianej  
60 – maksymalna punktacja w kryterium CENA 
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To

Tn
T

40*=             gdzie:  

 

 

 

 
 

X.4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty przyznane danej ofercie w w/w 

kryteriach zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty (P) wg wzoru:  

P = C + T 

X.5. Oferta, która uzyska w powyższy sposób największą liczbę punktów P, zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

X.6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

XI.1. Przygotowanie ofert  

XI.1.1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

XI.1.2. Ofertę (Formularz oferty wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami) składa 

się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona 

techniką czytelną w języku polskim, na papierze, przy użyciu nośnika pisma 

nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 

XI.1.3. Formularz oferty oraz wszystkie oświadczenia i inne dokumenty, w których 

wymagany jest podpis Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

XI.1.3.1. Jeżeli z dokumentu rejestrowego Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że 

do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub 

więcej osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

 

T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w 
kryterium TERMIN WYKONANA ZAMÓWIENIA 
Tn – najkrótszy zaoferowany termin wykonania 
zamówienia (liczba dni) 
To – termin wykonania zamówienia w ofercie 
ocenianej (liczba dni) 
40 – maksymalna punktacja w kryterium TERMIN 
WYKONANA ZAMÓWIENIA 
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XI.1.3.2. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z treści  

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania 

oferty. 

XI.1.4. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (odpisu z 

właściwego rejestru/ewidencji), to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez 

osoby do tego uprawnione. 

XI.1.5. Wzory oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź przygotowane przez Wykonawcę w treści 

zgodnej z niniejszą SIWZ /dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod 

warunkiem, że dokumenty te – samodzielnie sformułowane przez Wykonawcę będą 

zawierać co najmniej wszystkie elementy zawarte w załącznikach do niniejszej 

SIWZ/. We wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści odpowiadającej treści pieczęci.  

XI.1.6. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu 

(parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć 

podpis zgodnie z zapisem pkt XI.1.3. niniejszej SIWZ, w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna.  

XI.1.7. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, każda 

strona tej kopii winna być poświadczona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 

XI.1.3. oraz XI.1.6. niniejszej SIWZ. 

XI.1.8. Zaleca się, aby wszystkie strony zawierające treść oferty były parafowane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktu 

następnego – parafa obligatoryjna. 

XI.1.9. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi 

załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt XI.1.3. oraz 

XI.1.6. niniejszej SIWZ. 

XI.1.10. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem 

ciągłości numeracji. Zaleca się podanie informacji dotyczącej łącznej liczby stron lub 

kartek całej oferty. 
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XI.1.11. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana) celem 

uniemożliwienia jej przypadkowego zdekompletowania, z zastrzeżeniem punktu 

następnego. 

XI.1.12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 8 

ust. 3 ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis 

jednoznacznie informujący, które ze złożonych dokumentów, nie mogą być 

udostępniane, oznaczyć te dokumenty klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz załączyć je w sposób umożliwiający 

łatwe wyjęcie z oferty. 

XI.1.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

niezależnie od wyniku postępowania.  

XI.2. Zawartość oferty 

XI.2.1. Kompletna oferta powinna zawierać: 

XI.2.1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ; 

XI.2.1.2. wymagane dokumenty/oświadczenia opisane w pkt V.1. niniejszej SIWZ; 

XI.2.1.3. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – 

także oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa 

określającego zakres umocowania, podpisanego przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy (w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa 

bez poświadczenia notarialnego, pełnomocnictwo zostanie uznane za 

wadliwe); 

XI.2.1.4. dowód wniesienia wadium. 

XI.2.2. Zalecane jest zachowanie w ofercie powyższej kolejności dokumentów. 

XI.3. Zmiana lub wycofanie oferty 

XI.3.1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert.  

XI.3.2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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XI.3.3. Do przekazywania Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany 

lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia punktu XII niniejszej 

SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić dopisek „ZMIANA OFERTY” lub 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

XI.3.4. Skuteczne wycofanie oferty jest równoznaczne z nie uwzględnianiem jej przez 

Zamawiającego w trakcie badania i oceny ofert, jednakże składając ofertę należy 

wziąć pod uwagę, że każda oferta złożona przed upływem terminu składania ofert 

pozostanie u Zamawiającego w dokumentacji postępowania (nie zostanie zwrócona). 

 

XII.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  

XII.1. Informacje o sposobie składania ofert 

XII.1.1. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie zaadresowanej na Wydział 

Zarządzania UW i oznakowanej: 

 „Oferta do przetargu nr 26/12/2019” 

oraz 

„Nie otwierać przed 08-11-2019 r., godz. 12:15” 

XII.1.1.1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, na kopercie należy podać nazwę i 

adres Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu nieotwartej oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

XII.1.1.2. Kopertę należy zamknąć w sposób uniemożliwiający otwarcie bez 

uszkodzenia. 

XII.1.2. Ofertę umieszczoną w zamkniętej i oznaczonej jak wyżej kopercie należy złożyć w 

pok. nr A102 w siedzibie Wydziału Zarządzania UW (Warszawa, ul. Szturmowa 1/3) 

w godzinach: 10:00-14:00. 

XII.1.3. Termin składania ofert upływa dnia 08-11-2019 r. o godz.12:00. 

XII.1.4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do wskazanego pokoju w siedzibie Wydziału Zarządzania 

UW /Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego/. 

XII.2. Otwarcie ofert 

XII.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-11-2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie  

Wydziału Zarządzania UW w pokoju nr A102. 
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XII.2.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

XIII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

XIII.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty 

(brutto). 

XIII.2. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy. Oznacza to, że w wyznaczonym terminie podpisania umowy w 

posiadaniu Zamawiającego muszą znajdować się pieniądze lub inne formy 

zabezpieczenia. 

XIII.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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. 

Poręczenia i gwarancje, o których mowa w pkt 2-5, muszą być nieodwołalne i 

bezwarunkowe. 

XIII.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca 

wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:  

07 1160 2202 0000 0002 7815 9915 

W tytule przelewu należy wpisać: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” i 

numer niniejszego przetargu. 

XIII.5. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie innej niż pieniężna, Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
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zobowiązany jest przedstawić Pełnomocnikowi Kwestora UW na Wydziale 

Zarządzania odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów nie później niż na 3 

dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia, celem 

zweryfikowania i wydania pisemnej opinii. Dokumenty lub ich wzory można 

przesyłać Pełnomocnikowi Kwestora na adres e-mail podany w pkt VI.6., lub 

przedkładać bezpośrednio, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, nr tel. 22 

55-34-034. 

XIII.6. Oryginały dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w formie innej niż pieniężna – zaopiniowane przez Pełnomocnika Kwestora UW na 

Wydziale Zarządzania – należy złożyć w Kasie w siedzibie Wydziału Zarządzania 

UW w godz. 10:00 – 14:00. 

XIII.7. Kwestie związane z pozostawieniem części zabezpieczenia na okres rękojmi oraz 

zwrotem zabezpieczenia regulują postanowienia umowne przedstawione we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

 

XIV.  INNE POSTANOWIENIA 

XIV.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, 

przedstawiono we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze. 

XIV.2. Umowa zostanie zawarta (podpisana) w siedzibie Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia 

umowy w innym miejscu lub korespondencyjnie. Termin zawarcia umowy wyznaczy 

Zamawiający, z uwzględnieniem przepisów ustawy, i poinformuje wybranego 

Wykonawcę. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy 

powinny posiadać ze sobą dokumenty tożsamości oraz dokumenty potwierdzające 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów złożonych w toku postępowania. 

XIV.3. Wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

XIV.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości informacji złożonych 

przez Wykonawcę w toku niniejszego postępowania. 

XIV.5. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługuje 

odwołanie wyłącznie wobec następujących czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu 

VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIV.6. Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIV.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

XIV.8. Poniższe załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ: 

 nr 1 – Formularz oferty 

 nr 2 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków  

 nr 3 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia  

 nr 4 – Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 

 nr 5 – Wzór umowy 

 nr 6 – Dokumentacja Techniczna  

 

ZATWIERDZAM 

      D Z IE K A N  

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak 

Warszawa, dnia 24-10-2019 r.    .................................................... 
Podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej 


