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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Nr 26/5/2016 

na wykonanie okresowej kontroli, zgodnie z art. 62 Ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 
2013 r., poz. 1118, art. 62 z późn. zm.), stanu technicznego i przydatności do użytkowania 
budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3 

w Warszawie  
Rozdział I   – Instrukcja 

Rozdział II  – Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 

Rozdział III – Wzór umowy 

Załącznik Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział I – INSTRUKCJA 
art. 1 

ZAMAWIAJĄCY 
1. Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP: 

525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez Dziekana Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa zwany 
dalej Zamawiającym, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie okresowej kontroli, zgodnie z art. 62 
Ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1118, art. 62 z późn. zm.), stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania budynków Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 1/3 w Warszawie. 

2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o 
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 

3. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wz.uw.edu.pl 

art. 2 
INFORMACJE OGÓLNE 

§1 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz.U. z 
2016 r. poz. 1020 z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej 
ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. 

§ 2 

Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. W 
przypadku  wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 
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3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. 
W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie 
z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

6. W przypadku zamówień na usługi, 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 
lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie usługi. 

7. 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. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

art. 3 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Kody CPV: 71.00.00.00-8  71.70.00.00-5  
1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej, w zakresie zgodnym z art. 

62 ust. 1 p. 1), 2) i 6)  ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118, z późn. zm.), stanu technicznego budynków Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie. 

2.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 
oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja - załącznik nr 1 do 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ). 

4.  Usługi będą wykonywane w czynnych budynkach. Wymaga się prowadzenia prac w 
sposób mało uciążliwy dla użytkowników. 

5. Prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 
starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz 
zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów Ustawy prawo budowlane oraz 
przepisów branżowych. 

6.  Wszelkie uzgodnienia z użytkownikami budynku dokonywane będą za pośrednictwem 
osoby wskazanej przez zamawiającego w § 15 umowy 

7.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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9 . W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty wykonawca powinien zapoznać się 
z całością niniejszej SIWZ. 

10. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio 
do Zamawiającego na adres podany w art. 5 § 3 niniejszej Specyfikacji. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia –  do 60 dni od daty podpisania 

umowy. 

§ 3 
Zamówienia podobne 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

art. 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY, 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

§ 1 

Warunki udziału w postępowaniu 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 

 
1.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 
ustawy 

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b ustawy, 
dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

   Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

    Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej i zawodowej 

Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

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

      Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby spełniającą poniższe wymogi: 
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 – 1 osoba dokonująca kontroli w zakresie elementów konstrukcyjno-budowlanych 
obiektu: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2014 poz. 
1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

–    1 osoba dokonująca kontroli w zakresie instalacji sanitarnych w budynku:         
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

–  1 osoba dokonująca kontroli w zakresie instalacji elektrycznych i 
piorunochronnych w budynku: uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2014 poz. 
1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Zmawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. 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. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 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 w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 2016 poz. 
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 
2016 r., poz. 615). 

     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 
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ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5. 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.  

6. 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.  

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 13–22 ustawy.  i ust. 5. 

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

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

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w ust. 3. 

11. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
b ustawy, nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i 
oświadczeń, wymienionych w art. 5 i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia/nie 
spełnia). 

§ 2 
Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
 

1. Do Oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
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2. Wykonawca składa: 
Formularz Nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w Formularzu 1. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Formularz nr 
1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

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

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia wymienionych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających: 

1) brak podstaw wykluczenia: 
     a) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2) brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy: 
 

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

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

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;  

3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności 
technicznej i zawodowej 

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
     Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
art. 4 §1 ust. 2c). 

7. W celu wykazania 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 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 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) według wzoru 
stanowiącego Formularz Nr 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

8.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi środkami w stopniu umożliwiającym należy wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 
      1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
      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 lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

9.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi środkami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

      1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

      2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

     3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
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     4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 lit. a-c  składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio: 

       1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

      2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11. Dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2)  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument o którym mowa w ust. 10 
pkt. 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania 
ofert.  

12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10  
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

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

14. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania 

        Wraz z ofertą Wykonawca składa również: 

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz 
do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); 
pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo 
notarialnie potwierdzonej kopii; 

2) dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach 
należy składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty  Wysokość 
wadium została określona w art. 6 SIWZ. 

3)  Formularz  nr 3 – Informacja o podwykonawcach  
4) Zaleca się dołączenie do oferty sporządzonego przez Wykonawcę szczegółowego 

zestawienia (spisu) wszystkich oświadczeń i dokumentów itp. – Formularz Nr 4. 
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§ 3 

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia, 
dalej zwani „konsorcjum” 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.  W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 
występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 
czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie 
niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane 
przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 
wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem, 
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo, np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 
cywilnej lub uchwałę. 
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 
pełnomocnictwo. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

4. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 
nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz 
ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy, natomiast warunki określone  w art. 4 § 1 ust. 1 pkt 2 SIWZ 
mogą spełniać łącznie. 

6.  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w ust 1.   

7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia i 
podpisuje oddzielny Formularz nr 1. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.  

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji polega  Wykonawca  
na zasadach określonych w art. 22a  ustawy, kopie w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą poświadcza za zgodność  z oryginałem odpowiednio  wykonawca 
lub te podmioty.  

9. Dokumenty wymienione w art. 4 §2 ust. 6 pkt 1) i pkt 2) oraz w ust. 7 obowiązują 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. 
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie 
Zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, 
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poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z 
Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami 
reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych 
dokumentach, właściwych dla danej formy  organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 
wszystkich podmiotów składających ofertę. 

12. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 
każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

13. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

14. Dowód wniesienia wadium – dotyczy całego konsorcjum. Wadium może być wniesione 
poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych członków 
konsorcjum. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez 
poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. 
Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w 
wysokości określonej w niniejszej SIWZ 

15. Formularz nr 3 podpisuje pełnomocnik lub każdy z członków konsorcjum. Formularz jest 
wspólny dla całego konsorcjum. 

16. Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje= 
pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego 
konsorcjum. 

§ 4 

Forma dokumentów 

1. Oświadczenie, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 
a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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art. 5 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃI DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
§1  

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych  
warunków zamówienia 

1.   Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Rozdział I      – Instrukcja, 
2) Rozdział II     – Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami, 
3) Rozdział III    – Wzór umowy, 
4) Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania 
należy kierować na piśmie (przekazać faksem, pocztą lub osobiście) na adres 
Zamawiającego podany w paragrafie 3 ust. 2 niniejszego artykułu. 
Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysłanie zapytań w wersji edytowanej na 
adres: zamówienia@wz.uw.edu.pl 

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
§2 

Forma porozumiewania się 
 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną, przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 4.  

2. Odwołania i wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana 
wyłącznie w formie pisemnej lub faksem. Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie 
pisemnej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego 
uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres 
podany w ust. 5 przed upływem wymaganego terminu. 

5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 
Uniwersytet Warszawski 
Wydział Zarządzania 
ul. Szturmowa 1/3 
02-678 Warszawa 
fax.: 22 55 34 063 
e-mail: zamówienia@wz.uw.edu.pl 
w tytule wpisując nr postępowania - 26/5/2016 

6. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim 
Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

7. http://www.wz.uw.edu.pl/portale/zamowienia-publiczne/dzial/aktualne-ogloszenia-o-
zamowienia 
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§3 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
        Krzysztof Kalwasiński  (wyłącznie w sprawach organizacyjnych)  
        tel. 22 55 34 012, fax. 22 55 34 063   

art. 6 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

§ 1 
Wysokość wadium i formy jego wniesienia 

 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w 

wysokości: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) lub równowartością tej 
kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W tytule przelewu należy 
wpisać „wadium” i numer postępowania. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie 
wniesie wadium. 

3. 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. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty 
wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – 
za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 10 ust. 6 niniejszej SIWZ. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: 

      Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191  z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr 

      rachunku należy pisać w sposób ciągły –  bez spacji) 

7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, 
jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą 
wadium. 

§ 2 
Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium  

 
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 ust. 6. 
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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, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

5. 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 wskazany przez wykonawcę. 

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 dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, 
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

 
art. 7 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
art. 8 

CENA OFERTY 
§ 1 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 

1. Podstawą do określenia zakresu zamówienia i ceny oferty jest załącznik Nr 1 do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wraz z należnym podatkiem VAT.   

Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidziane koszty kompleksowego wykonania 
usługi, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
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przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów 
obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które 
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z Formularza oferty. 

4. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w 
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”. 

5. Ceny podane w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 
0,005 w górę). 

§ 2 

Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, 
muszą być wyrażone w złotych polskich. 

2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 
złotych polskich. 

art. 9 
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

 
§1 

Kryterium wyboru ofert oraz jego waga 
 

1. Oceny ofert dokona komisja przetargowa. 

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

1) CENA (P1) – znaczenie 60% 

Przy ocenie ofert w zakresie tego kryterium będzie brana pod uwagę cena oferty.  

Punkty będą przyznawane ofertom niepodlegającym odrzuceniu, zgodnie z wzorem: 

�1 =
�� × 100		
�

��
	60% 

gdzie: 

P1 – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena 

Cn – cena oferty z najniższą ceną 

Co – cena oferty ocenianej 

60 – maksymalna punktacja w kryterium ceny 

2)  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  (P2) – znaczenie 40% 
    Przy ocenie ofert w zakresie tego kryterium będzie brany pod uwagę termin realizacji 

zamówienia  liczony w dniach od daty podpisania umowy.  

     Punkty będą przyznawane ofertom niepodlegającym odrzuceniu, zgodnie z wzorem: 
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�2 =
�� × 100		
�

��
	40% 

gdzie: 

P2 – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium termin realizacji zamówienia 

Tm – termin realizacji minimalny   

To – termin realizacji oferty ocenianej 

Maksymalna liczba punktów w kryterium termin dostawy wynosi 40. 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą  łączną liczbę  
(sumę) punktów we wszystkich kryteriach oceny, wyliczoną przy zastosowaniu poniższego 
wzoru: 

P = P1 + P2 
gdzie: 
P      - łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny 
P1    - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium CENA 
P2 - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
Maksymalna możliwa do uzyskania przez ofertę łączna liczba punktów (P) wynosi 100 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert (jednakowa 
łączna liczba punktów P), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą  liczbę  punktów. 

art. 10 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

§ 1 
Przygotowanie ofert 

1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi oświadczeniami itd. musi być sporządzona 
z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze 
lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są 
nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku 
polskim. 

2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy 
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub 
więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu 
(parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, należy składać 
podpisy zgodnie z zapisem ust. 2, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego 
np. pieczęcie imienne. 
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4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, 
wszystkie oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II 
Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji. 

Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia wymagane postanowieniami 
Specyfikacji -w formie określonej w Specyfikacji. 

6. W przypadku, gdy wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia 
zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” 
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. ust. 
2 i 3 niniejszego paragrafu, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. 
pieczęć imienna. 

7. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 4 
niniejszej SIWZ. 

8. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający może zażądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy 
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu – parafa 
obligatoryjna. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z 
zachowaniem ciągłości numeracji. 

10. 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 ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w 
sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 
niezależnie od wyniku postępowania. 

12. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana). 

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom 
postępowania, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, 
że nie mogą one być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4. 

14. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które 
z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

§ 2 

Zmiana i wycofanie oferty 

1. W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być 
złożone na piśmie w sposób określony w art. 11 § 1. Powiadomienie o wprowadzeniu 
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zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana 
oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub w innym opakowaniu odpowiednio 
oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone 
napisami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie Oferty”. 

2. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie oferty” będą otwierane w pierwszej kolejności. 
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

art. 11 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

§1 

Informacje o sposobie składania ofert 

1.   Składanie ofert: 

1) opakowanie ofert. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej 
kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na 
kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego 
wzoru: 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

Wydział Zarządzania, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 

OFERTA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr 26/5/2016 na 
wykonanie okresowej kontroli w zakresie zgodnym z art.62 ust.1 p. 1), 2) i 6)  ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami) stanu 
technicznego budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. 
Szturmowej 1/3 w Warszawie     

2) miejsce i termin składania ofert pisemnych: 

a) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, 
należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie – 

     UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Zarządzania, 02-678 Warszawa,  

     ul. Szturmowa 1/3  pok. A102 do dnia 8 grudnia  2016 r. do godziny 11,30 

b) w przypadku gdy wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin 
złożenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do 
Dziekanatu Głównego WZ UW lub datę i godzin wpływu oferty do pok. A102 

    UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

c) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 
jakim została ona oznakowana. 

§2 

Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – w UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI Wydział Zarządzania, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3,  pok. A102  w 
dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 12,15 
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art. 12 
SPOSÓB OCENY OFERT 

§1 
Zasady korekty omyłek 

1.  Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w 
szczególności: 
− błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo 

podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, − błędne zsumowanie w 
ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. 

− błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, 
mnożenia i dzielenia. 

Przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto, zamieszczone w tabeli 
cenowej - kol. 6 w formularzu ofertowym. 

3) 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. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 
niniejszego paragrafu. 

§2 
Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem § 1, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

art. 13 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY 

§1 
Powiadomienie o wynikach postępowania 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacje przyznaną oferta w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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§2 

Istotne warunki umowy 

1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy, 
który stanowi rozdział III niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy może zwrócić się                                                                                                                             
do Zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 5 § 1), z zapytaniem dotyczącym tych 
postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza. 

art. 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty. 

2. Wniesienie zabezpieczenia musi nastąpić przed podpisaniem umowy, co oznacza, że w 
wyznaczonym terminie podpisania umowy w posiadaniu zamawiającego muszą 
znajdować się pieniądze lub inne formy zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących 
formach:  

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  o numerze Nr 07 1160 
2202 0000 0002 7815 9915  W tytule przelewu należy wpisać „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy  – przetarg nr 26/4/2016”, 

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. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 

4. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 3 ppkt 2-5 muszą być nieodwołalne i 
bezwarunkowe. 

5. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej 
oraz gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na trzy dni robocze 
przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, celem zweryfikowania dokumentu.  

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia  kserokopii wpłaty  z potwierdzeniem dokonanego przelewu 

7. Kwestie związane ze zwrotem zabezpieczenia regulują postanowienia umowne 
przedstawione we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 
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art. 15 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCHWYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy, 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5  ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych  Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na  stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 5 
dni od  dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej , odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni 
od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej , odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. 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 (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony 
prawnej 
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