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1. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
2. FORMULARZ OFERTY 
3. WZÓR UMOWY 
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 
6. LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
7. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
8. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 
Nazwa Zamawiającego:   Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) 
Adres Zamawiającego:   Chełmska 21 
Kod, miejscowość:    00-724 Warszawa 
Telefon:     (22) 841 26 83 
Faks:     (22) 841 58 91 
Adres strony internetowej:  www.wfdif.com.pl 

Godziny pracy: 8:00-16:00 
 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. 
procedury „odwróconej” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.  
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
 
Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 
Tytuł projektu Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, 
dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji 
(kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego 
dziedzictwa filmowego 
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 
zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
nie zostaną mu przyznane. 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) 
informuję co następuje: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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 danych osobowych jest: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
(WFDiF)  z siedzibą w Warszawie (00-724) przy ul. Chełmskiej 21, 

  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się                         
pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

http://www.wfdif.com.pl/
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 odbiorcami 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 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe będą przechowywane 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 danych osobowych 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 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(1); 

 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(2);   

 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. 

 (1) 
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. 
(2) 

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. 

 
 
ROZDZIAŁ III. OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie na jej podstawie Modernizacji budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb 
Centrum Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych” ramach projektu: „Cyfrowa 
rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych  
w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, 
urządzenia mobilne)oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Weryfikacja istniejącej dokumentacji archiwalnej. 
2. Inwentaryzacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną. 
3. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, badań i ekspertyz, wynikających z przepisów opinii 

i uzgodnień. 
4. Opracowanie projektu koncepcyjnego do zaakceptowania przez Zamawiającego. 
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5. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji i przebudowy budynku nr 21 na terenie 
WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. 

6. Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia  
na budowę w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 

7. Opracowanie branżowych projektów wykonawczych o stopniu szczegółowości 
pozwalającym na prawidłową realizację robot budowlanych. 

8. Opracowanie projektów dla budowy i przebudowy przyłączy do projektowanego budynku 
oraz przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w wymaganym 
zakresie. 

9. Opracowanie projektów modernizacji terenu przyległego do budynku. 
10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robot budowlanych. 

 
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować: 

 Inwentaryzację budynku istniejącego (weryfikacja i ew. uzupełnienie dokumentacji 
archiwalnej), 

 Ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu 
podłoża gruntowego, 

 Koncepcję modernizacji budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji 
i Udostępniania Zasobów Filmowych, 

 Projekt budowlany obejmujący modernizację budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb 
Centrum Digitalizacji Udostępniania Zasobów Filmowych w niezbędnych częściach tzn. 
modernizacja elewacji oraz przebudowa szybu windy wraz z wykonaniem szachtu 
instalacyjnego, który będzie podstawą do wydania decyzji pozwolenia na wykonanie robot 
budowlanych, w tym niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcami oraz ekspertyzę techniczną 
ustalającą rozwiązania zamienne z zakresu ochrony ppoż. (o ile będzie konieczna) - 6 
egzemplarzy oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf i dodatkowo wersja edytowalna), 

 Projekty wykonawcze dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy oraz wersja elektroniczna (pliki 
*.pdfi dodatkowo wersja edytowalna), 

 Projekt aranżacji wnętrz i zestawienia wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń 
(zarówno nowobudowanych i modernizowanych) - 3 egzemplarze oraz wersja 
elektroniczna (pliki *.pdfi dodatkowo wersja edytowalna), 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zakresu dokumentacji 
projektowej wkażdej branży - 2 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf 
i dodatkowo wersja edytowalna), 

 Przedmiary robot dla każdej branży oraz wynikającego z aranżacji pomieszczeń zestawienia 
wyposażenia meblowego stałego i ruchomego oraz wynikające z projektów wykonawczych 
wykazy wszystkich urządzeń technicznych o wartości kwalifikującej te urządzenia jako 
środki trwałe. Powyższe zestawienia oraz wykazy powinny zawierać cenę brutto każdego 
elementu wyposażenia lub urządzenia technicznego) - 2 egzemplarze oraz wersja 
elektroniczna (pliki *.pdf i dodatkowo wersja edytowalna), 

 Instrukcję bezpieczeństwa ppoż. - 2 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf 
i dodatkowo wersja edytowalna), 

 Instrukcję bezawaryjnego i optymalnego sposobu użytkowania obiektu, zawierającą wykaz 
czynności z zakresu obsługi oraz konserwacji bieżącej, terminów i częstotliwości 
okresowych przeglądów technicznych i gwarancyjnych obligatoryjnych z punktu wymogów 
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przepisów prawa oraz ciągłości uprawnień gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń 
technicznych. 

  Wraz z opracowaną dokumentacją Wykonawca złoży oświadczenia o: 

 kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
projektantów i osób sprawdzających, wynikających z treści art. 20 ust. 4 Prawa 
Budowlanego, w tym o zweryfikowaniu i uzgodnieniu międzybranżowym, 

 przeniesieniu na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw 
autorskich do dzieła będącego przedmiotem zamówienia, z prawem  
do jednokrotnego wykorzystania w celu realizacji obiektu w określonej lokalizacji. 
 

Opracowana dokumentacja winna uwzględniać wytyczne funkcjonalne oraz być zgodna  
z obowiązującymi przepisami. 
 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy. 
2. Realizacja robot budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy budynku nr 21 na 

terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz 
opracowaną dokumentację budowlano -wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

3. Wykonanie robot budowlanych wewnątrz budynku w zakresie prac konstrukcyjnych, 
instalacyjnych oraz wykończeniowych. 

4. Wykonanie robot budowlanych na zewnątrz budynku polegających na izolacji  
i termomodernizacji istniejącego budynku, modernizacji zadaszenia nad wejściem głównym 
oraz na wymianie stolarki okiennej w tym doświetlenia klatki schodowej typu (Vitrolit) oraz 
drzwiowej. 

5. Wykonanie robot polegających na montażu instalacji technicznych (np. centrala 
wentylacyjna) wraz z ich podkonstrukcją na dachu budynku. 

6. Modernizacja istniejących instalacji na odcinku od istniejącej sieci wewnętrznej na terenie 
WFDiF do budynku. 

7. Modernizacja ciągów pieszych, pochylni  i utwardzeń przy budynku. 
8. Wyposażenie terenu w małą architekturę. 
 

9. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a aby w ramach realizacji umowy czynności 
wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym „Zakres Robót Budowlanych” były 
wykonywane przez osoby  zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie na jej podstawie „Modernizacji budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb 
Centrum Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych” w ramach projektu: „Cyfrowa 
rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych  
w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, 
urządzenia mobilne)oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” 
w oparciu o: 

a) Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 



Postępowanie  nr ZZT/04/2018 
strona 7 

   

b) przeprowadzoną inwentaryzację obiektu, w tym instalacji i urządzeń znajdujących się 
wewnątrz budynku jak i na terenie zewnętrznym, uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Ww. dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy protokołem w dniu zawarcia umowy. 

Przedmiot umowy obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany  
i wykonawczy) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Program Funkcjonalno- 
Użytkowy, uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii, w tym opinii odpowiednich organów jak 
Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz 
decyzji administracyjnych, jak pozwolenie na budowę oraz wykonanie robót budowlanych  
na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego ww. dokumentacji otrzymanego pozwolenia  
na budowę w pełnym zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów  
i dopuszczeń do użytkowania obiektu po modernizacji (rozbudowie i przebudowie). 

 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

1) inwentaryzację obiektu, w tym instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku jak  
i na terenie zewnętrznym – w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania 
dokumentacji projektowych, koszt przeprowadzenia ww. inwentaryzacji pozostaje  
po stronie Wykonawcy; 

2) sporządzenie dokumentacji projektowej, projekty budowlane i wykonawcze  
z podziałem na branże i zakresy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami 
technicznymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU); 

3) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i decyzji (w tym administracyjnych); 

4) pełnienie stałego nadzoru autorskiego (przez projektantów wykonujących dokumentację we 
wszystkich poszczególnych branżach) nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych 
opracowań projektowych; 

5) wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych, zgodnie  
z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę 
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 

6) wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz urządzenia mają być dostarczone  
i wbudowane zgodnie z aprobatami i DTR, przepisami prawa, normami i warunkami 
technicznymi (konieczność zatwierdzenia materiałów i urządzeń przez Inspektorów 
Nadzoru w formie kart materiałowych); 

7) wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne aprobaty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty wymagane przepisami prawa (ww. 
dokumenty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej, 
opatrzone podpisem Kierownika Budowy oraz z adnotacją o wbudowaniu ich w obiekt); 

8) wykonanie rozruchu instalacji i urządzeń, w tym także urządzeń objętych gwarancją. 
Sporządzenie instrukcji eksploatacji. Przeprowadzenie szkolenia personelu wyznaczonego 
przez Zamawiającego; 

9) wykonanie niezbędnych prób i pomiarów;  

10) uzyskanie protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń; 

11) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowlanych; 
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12) przekazanie uprzednio sporządzonej (w trakcie trwania budowy) dokumentacji 
powykonawczej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, itp.); 

13) przekazanie kompletnego i prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy 
w użytkowanie Zamawiającemu. 

3. Dokumentacja projektowa zostanie stworzona na podstawie m.in. dokumentów wymienionych 
pkt. 1. Osoby wykonujące poszczególne opracowania w danych branżach muszą posiadać 
odpowiednie uprawnienia, oraz być czynnymi członkami danej Wojewódzkiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Wszystkie opracowania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym oraz 
odpowiednimi organami. Koszty związane z otrzymaniem wszelkich opinii, dokumentów, 
uzgodnień pozostają po stronie Wykonawcy. 

4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie m.in.: 

1) projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach zgodnie z PFU oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi i normami; 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz PFU; 

3) wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej: BiOZ) 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ww. dokumentacja zostanie  stworzona w oparciu o Program Funkcjonalno- Użytkowy, normy, 
warunki techniczne i wszelkie związane z Przedmiotem Zamówienia przepisy prawa. 
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu protokołem (po dokonaniu 
wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii) w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej 
branży i zakresu) oraz  w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku danych 
(np. płyta CD/DVD, pendrive w wersji edytowalnej i nieedytowalnej). 

5. Dokumentacja powykonawcza - zawartość dokumentacji j.w. wraz z kartami gwarancyjnymi 
urządzeń oraz wszystkimi niezbędnymi aprobatami, atestami, deklaracjami zgodności, 
instrukcjami eksploatacji itp. – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze na nośniku 
danych (formaty plików: PDF, dwg., doc., excel). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej na wykonany przedmiot umowy oraz Instrukcji 
Użytkowania, Konserwacji i Eksploatacji (ww. dokumenty również muszą być przekazane 
Zamawiającemu protokołem). 

6. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma 
dostęp do niezbędnego sprzętu i personelu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych 
umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami 
sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami,  
z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami  
o odpadach. 

7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
 z 2012 r. poz.462 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia  02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129) oraz 
pozostawać w zgodności z wytycznymi Zamawiającego i być kompletną z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 

UWAGA 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne za każdym razem, gdy przedmiot 
zamówienia określony w SIWZ lub w PFU opisywany jest za pomocą norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 
Zamawiający, żądając deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami 
Technicznymi dopuszcza deklaracje zgodności odpowiadające powyższym, ale wystawiane 
przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej na potwierdzenie zgodności  
z obowiązującymi normami. 
 

 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach  wynagrodzenia należy opracowanie Przedmiotu 

Zamówienia  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
w sposób zgodny z wymaganiami m.in.: 
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 
poz. 1129), 

3) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
 z 2012 r. poz.462 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), 

4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych, 

7) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji. 
2. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie opracowania - nie wymienione w pkt. I.2 OPZ,  

a niezbędne dla osiągnięcia kompletności dokumentacji w celu wykonania robót budowlanych  
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprawdzenie wykonanego przedmiotu zamówienia pod 
względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz 
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obowiązującymi normami, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń, lub rzeczoznawcę budowlanego, w ramach wynagrodzenia  
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia skoordynowania projektów, w ramach 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wszelką dokumentację, wchodzącą w skład przedmiotu zamówienia, zgłoszoną do odbioru, 
Wykonawca zaopatrzy w wykaz uzgodnień /opinii/ ocen oraz w pisemne oświadczenie,  
że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz w stanie kompletnym w odniesieniu do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot zamówienia zgodnie  
z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i umownymi zaleceniami jednostek uzgadniających, 
polskimi normami, wymogami technicznymi oraz przepisami prawa. 

7. Wykonawca w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu zamówienia  ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe  
na przekazanym terenie inwestycji, w tym także za wypadki związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Odpowiedzialność ta dotyczy także terenu zajmowanego czasowo. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo Terminowo 
Finansowy (zwany dalej HRTF) w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy. Ww. Harmonogram będzie 
zawierał oznaczone tzw. Kamienie Milowe i stanowił będzie podstawę do stworzenia protokołu 
częściowego odbioru robót, na podstawie którego (po uprzednim zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego) wystawiane będą faktury. 

Wykonawca zobowiązany jest też do prawidłowego zabezpieczania terenu budowy  
w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich a jednocześnie pozwalający na swobodne 
korzystanie ze wszystkich wyjść ewakuacyjnych z budynku. 
 
Zamawiający wymaga minimalnej gwarancji i rękojmi w wysokości 36 miesięcy (wystawionej 
przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę) na wszystkie prace, zainstalowane 
urządzenia i sprzęt. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 
robót. 
 
 
Zamawiający informuje, że prace będą wykonywane w czynnym obiekcie budynek nie zostanie 
wyłączony z użytkowania przez pracowników WFDiF.  
 
W dniu 27/08/2018r. o godzinie 12:00 Zamawiający przewiduje możliwość zapoznania się  
z terenem (obiektem) przyszłych prac. Zainteresowani Wykonawcy winni pisemnie poinformować 
Zamawiającego o chęci zapoznania się z terenem (obiektem). Pismo należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres e-mai: piotr.sobanski@wfdif.com.plz minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem.   
 
9. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV) 
 

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 – usługi inżynieryjne 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

mailto:piotr.sobanski@wfdif.com.pl
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klasy robót: 
71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków 
kategorie robót: 
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45111250-5 – badanie gruntu 

 
ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 
2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 
 
ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA 

POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ VII.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ 
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 
ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 
 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 
ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ 

DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 
zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
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upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej 
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga nr 1: 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) 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 (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi 
złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału  
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 
wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca 
zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 
wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. 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 wykonanie zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia 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 zamówienia, (dotyczy wykonania zamówienia w zakresie robót budowlanych). 

4. 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. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30/06/2019 r. 
2. Kompletną dokumentację projektową należy zrealizować w terminie 120 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 
w tym: 

a) kompletny projekt budowlany – w terminie 75 dni od dnia zawarcia Umowy, 
b) kompletny projekt wykonawczy– w terminie 120 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

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

 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ. 
 

2. Podstawy wykluczenia: 
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 

1b ustawy: 
3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 
3.1.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy - w  tym okresie,  
wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa  
budowlanego i prawidłowo ukończył) roboty budowlane polegające  
na budowie/przebudowie/remoncie/rozbudowie obiektu budowlanego (budynku)  
o łącznej wartości co najmniej 5 mln złotych brutto, jednak wartość każdej z tych 
robót nie może być mniejsza niż 1 mln złotych brutto.  
 

Uwaga 2: 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni 
kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

Uwaga 3: 
Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji 
składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie 
polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę 
(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 
zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. 
sumowania doświadczenia. 
 

3.1.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub 
osobami niezbędną/mi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: 
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Projektantami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności: 
- architektonicznej, 
- konstrukcyjno- budowlanej, 
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (planowany 

zakres prac projektowych – rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). 
Kierownikami robót posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
bez ograniczeń w specjalności: 
- konstrukcyjno – budowlanej, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
 

lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie         
wcześniej obowiązujących przepisów, 
 oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.). 
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) tj. osobą/mi 
której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych  
w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi, o których mowa w art. 20a 
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów 
budownictwa  („świadczenie usług transgranicznych”). 
 

 Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 
 

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 
3.1.  
 

4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  
w pkt 3.1.  do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 oraz nr 5 do SIWZ (oświadczenie z art. 25 a 
ustawy). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści 
art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 
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ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz  
ze złożeniem oświadczenia. 

    Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4.3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie 
wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

 
 - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.1: 

 
4.3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone; 

Uwaga nr 4: 
 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. 
 

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.2: 
 
4.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

odpowiedzialnych za zaprojektowanie  i za kierowanie robotami budowlanymi, wykonanie 
usług, wraz z informacjami na temat ich  uprawnień  niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
Uwaga nr 5 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
 w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), 

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie 
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elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów, 

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

 
ROZDZIAŁ XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ), 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- 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. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, 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. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia (pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane – podwykonawstwo. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, 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, o których mowa w pkt 1 niniejszego 
rozdziału. 
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6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach innych 
podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. niniejszego rozdziału SIWZ). 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na 
których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty 
wskazane w pkt 4.3.1 – 4.3.2. rozdziału XIII SIWZ). 

 
ROZDZIAŁ XV. PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE 
 
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 
ust. 2 ustawy do złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1. 

 
ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr 
faksu: (0 22) 861- 42- 09 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) – adres e-mail: a.chlewicka@wfdif.com.pl 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Zamówienia Publiczne” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której 
mowa w rozdziale XVIII SIWZ. 

3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać 
wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

mailto:a.chlewicka@wfdif.com.pl


Postępowanie  nr ZZT/04/2018 
strona 18 

   

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.wfdif.plinformacje 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. 
5. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.wfdif.pl 
 

 
 
ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 
przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej po adresem: www.wfdif.pl. 

3. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: 
www.wfdif.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co 
do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem 
internetowym. 

 
ROZDZIAŁ XVIII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania: Aleksandra Chlewicka 
 
ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120 000,00PLN (słownie: sto dwadzieścia 
tysięcy 00/100złotych). 
1.1.  Wadium może być wniesione w: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 

http://www.osirbemowo.pl/
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- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. 
Dz. U.  2016 poz. 359 z późn. zm.). 

1.2.  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 04/09/2018 r. o godz. 10:00. 
 
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: BANK 

GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7, 00-955 WARSZAWA 
nr rachunku:  02 1130 1017 0020 1459 2320 0001 

 
Uwaga nr 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

 
2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 

bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego 
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami 
(np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty 
dokumentów). 

2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego 
rozdziału SIWZ. 

2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium zgodnie z zapisem pkt. 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 
a) 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 ustawy, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 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, 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

    - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych   
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
 

3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym 
dniem terminu związania ofertą. 
 
ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. 

1.2.  Dokumenty inne niż oświadczenia, w tym zobowiązanie innego podmiotu (lub inne 
dokumenty w tym zakresie), składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 
2. Do oferty należy dołączyć: 

 
2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 4 oraz nr 5 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), 

które należy złożyć w formie pisemnej. 
2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 

umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 2do SIWZ. 

2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

2.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 

2.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
 

3.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

podpisana własnoręcznym podpisem. 
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4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski 
– nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika 
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

6. Opakowanie zawierające ofertę wraz z pozostałymi dokumentami lub oświadczeniami winno 
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego  
w następujący sposób: 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychul. Chełmska 21 
00-724 Warszawa 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Modernizację budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji  
i Udostępniania Zasobów Filmowych” w ramach projektu: 

„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych  
i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, 
Internet, urządzenia mobilne)oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa 

filmowego” 
Nie otwierać przed dniem 04/09/2018 r.  godz. 10:15 

 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta 
dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 
Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko 
do wglądu przez Zamawiającego”. 
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8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 
ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ. 
Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

3.      Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 
(procentowej) podatku VAT. 

4.    Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po 
przecinku). 

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 

ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21,  

w budynku 16, w pokoju nr3 lub 6,nie później niż do dnia 04/09/2018  r. do godziny 10:00. 
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 

niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21, 
w budynku 16 w pokoju nr1, w dniu 04/09/2018 r., o godzinie 10:15. 

 
ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
(www.wfdif.pl) 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. 

4.1. Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 
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ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), 
nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy) oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ. 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

8. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4.3. rozdziału XIII SIWZ). 
Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod 
następującym adresem:www.wfdif.pl 

 

10.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 
przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje,  
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ XXV.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

Kryterium wyboru Waga kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów w danym 

kryterium 

cena brutto oferty(C) 60 % 60 
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jakość - wysokość kary umownej za 
opóźnienie w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (J1) 

5 % 5 

jakość - wysokość kary umownej za 
opóźnienie w wykonaniu robót 

budowlanych (J2) 

5 % 5 

Gwarancja i rękojmia na wykonane 
roboty(G) 

20% 20 

Skrócenie terminu wykonania kompletnej 
dokumentacji projektowej(SP) 

5 % 5 

Skrócenie wykonania robót budowlanych 
(SRB) 

5 % 5 

 

 

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną 

w następujący sposób: 

a) Łączna cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia (C), wg wzoru: 
 

C= 
najniższa cena brutto oferty  

x waga kryterium (60) 
cena brutto oferty badanej  

 
Do oceny ofert w tym kryterium, Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty zaoferowaną 
przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

 

Uwaga nr 6: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami 
Uwaga nr 7: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 
przecinku nie ulega zmianie. 
 

b) Jakość - wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej  

(J1)  
Minimalna wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 
dokumentacji projektowej wynosi 0,2 % wynagrodzenia brutto – za każdy dzień opóźnienia licząc 
od następnego dnia po upływie terminu określonego w harmonogramie rzeczowym.  
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wyższej kary umownej, Wykonawca z tego tytułu 
uzyska odpowiednio: 
  3 punkty    – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,3 % 
  4 punkty – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,4 %  
  5 punktów – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,5 % i więcej 
 

Dotyczy postanowień zawartych w § 21 ust. 1 pkt 1.2 lit. c wzoru umowy. 
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W przypadku braku złożonej deklaracji kary umownej w formularzu ofertowym Zamawiający 
przyjmuje najniższy wymiar kary umownej (tj. 0,2 % wynagrodzenia brutto)oraz nie przydzieli 
Wykonawcy dodatkowym punktów.  
 

c) Jakość - wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych (J2) 
 
Minimalna wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – robót 
budowlanych wynosi 0,3 % wynagrodzenia brutto – za każdy dzień opóźnienia licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy.  
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wyższej kary umownej, Wykonawca z tego tytułu 
uzyska odpowiednio:  
 
3 punkty    – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,4 % 
4 punkty – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,5 %  
5 punktów – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,6 % i więcej 
 
Dotyczy postanowień zawartych w § 21 ust. 1 pkt 1.2 lit. d umowy  
 
W przypadku braku złożonej deklaracji kary umownej w formularzu ofertowym Zamawiający 
przyjmuje najniższy wymiar kary umownej (tj. 0,3 % wynagrodzenia brutto)oraz nie przydzieli 
Wykonawcy dodatkowych punktów.  
 

d) Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty(G) 

 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane 
roboty będące przedmiotem zamówienia (wystawionej przez Wykonawcę, z którym Zamawiający 
zawarł umowę) na wszystkie prace, zainstalowane urządzenia i sprzęt. Gwarancja liczona będzie 
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi  
będzie dłuższy niż 36 miesięcy.  
Górna granica udzielonej gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.  
W przypadku braku złożonej deklaracji gwarancji i rękojmi  w formularzu ofertowym Zamawiający 
przyjmuje najniższy jej wymiar 36miesięcy oraz nie przydzieli Wykonawcy dodatkowym punktów.  
 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w ramach tego kryterium:  
 

G= 
okres gwarancji w ofercie badanej  

x waga kryterium (20) 
najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych  

 

e) Skrócenie terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej(SP) 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie 120 
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
Jeśli Wykonawca zadeklaruje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 
krótszym od wymaganego, Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów: 
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3 punkty    – za skrócenie terminu o 5 dni kalendarzowych 
4 punkty – za skrócenie terminu o 10 dni kalendarzowych 
5 punktów – za skrócenie terminu o 15 dni kalendarzowych 

 
W przypadku braku złożonej deklaracji skrócenia terminu wykonania kompletnej dokumentacji 
projektowej w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmuje wymiar 120 dni oraz nie przydzieli 
Wykonawcy dodatkowym punktów.  

 

f) Skrócenie terminu wykonania robót budowlanych (SRB) 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane do dnia 30/06/2019 r.  od dnia 
podpisania umowy. 
Jeśli Wykonawca zadeklaruje wykonanie robót budowlanych w terminie krótszym od 
wymaganego, Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów: 
 
3 punkty    – za skrócenie terminu o 20 dni kalendarzowych 
4 punkty – za skrócenie terminu o 30 dni kalendarzowych 
5 punktów – za skrócenie terminu o 40 dni kalendarzowych 

 
W przypadku braku złożonej deklaracji skrócenia terminu wykonania robót budowlanych w 
formularzu ofertowym Zamawiający przyjmuje termin 30/06/2019 r. oraz nie przydzieli 
Wykonawcy dodatkowym punktów.  

 

3. Przyjmuje się, w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, 1 % wagi kryterium = 1 
pkt. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 
obliczoną jako suma punktów  przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

Suma Punktów = C + J1 + J2 + G+SP + SRB 
 
ROZDZIAŁ XXVI.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH 

OBCYCH 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 
ROZDZIAŁ XXVII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ 

wzór umowy (załącznik nr 3). 
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 

kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 
do SIWZ. 

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-
6 ustawy. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy. 
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2.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie  
z podatkiem VAT) – od ceny ofertowej zamówienia podanej w formularzu oferty.  

2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
- pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto: BANK GOSPODARSTWA 

KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7, 00-955 WARSZAWA nr rachunku:  02 1130 1017 
0020 1459 2320 0001 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych 
- poręczeniach udzielonych 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 2016 poz. 359 z późn. zm.). 

 
Uwaga nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach 
z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 

 
2.3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie ze stosownymi 

postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

4.  W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa 
spółki cywilnej). 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem 
umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie. 

 
ROZDZIAŁ XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
4.1. Odwołanie wnosi się: 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-9-listopada-2000-r-o-utworzeniu-polskiej-agencji-rozwoju-przedsiebiorczosci/?on=01.01
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w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie: 
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 
stronie internetowej. 

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. 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. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego 
po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 
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6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust 2 ustawy. 
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Załącznik nr 2  - Formularz oferty 
 
 
 

OFERTA 
 

Wytwórnia Filmów  
Dokumentalnych i Fabularnych 
ul. Chełmska 21 
00-724 Warszawa 
 
 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum 

Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych” 
 

w ramach projektu: 
„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu 

zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) 
oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” 

 

my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę)(1) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do 

reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia 

umowy jest: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy 

w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 
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3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia (suma poz. 1) Wykonanie dokumentacji 

projektowej i poz. 2) Roboty budowlane) za cenę (podana cyfrowo i słownie): 

Brutto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł 

Netto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł 

 

w tym: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej: (Zamawiający zastrzega, że wartość dokumentacji 
nie może być wyższa niż 5 % ceny ofertowej) 

 

Brutto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł 

 (w tym …….% podatku VAT) 
 

 

 

2) Roboty budowlane: 

         Brutto: ………………………………………………………… zł 
 
         Słownie: ……………………………………………………… zł 
 
         (w tym……. % podatku VAT) 
 
Całość (suma poz.1) i poz. 2)) wyliczone na podstawie poniższej kalkulacji zestawienia kosztów 
zadania obejmująca wszystkie niezbędne koszty wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i 
wymaganiami SIWZ i projektu umowy
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L.p Symbol klasyfikacyjny 
Rodzaj robót, usług 

9-cio cyfrowy kod numeryczny 
(CPV) 

j.m Model referencyjny 

Model ofertowany 

Ilość Cena jednostkowa Wartość netto (zł)           Wartość brutto (zł)  

dostawca / 
producent 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

  WARTOŚĆ OGÓŁEM 
  

Grupa 1 Pozyskanie działki budowlane 0,00  0,00  

Grupa 2 Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci 
  

2.1 WKI 2.520.46. 
Przyłącze elektryczne 
podziemne kablowe wykonane 
kablem YAKY 4x240 m2 

m     200,00  
   

    - złącze kablowe   
 

    
   

    - system pomiarowy   

 

    
   

    
- przełącznik sieć-agregat z 
napędem silnikowym 

  
  

    
   

2.2 WKI 2.421.14. 
Przyłącze kanalizacyjne z rur 
PCV fi. 200mm 

m     30,00  
   

Grupa 3 
   

3.1 
BCM 1.1264.02D - 

02.100 
 Prace rozbiórkowe   m2 p.u         1 494,00     

   

3.2 
BCM 1.1264.02D - 

02.110 
Roboty konstrukcyjne stanu 
zero 

m2 p.u.      1 494,00  
   

3.3 
BCM 1.1264.02D - 

02.120.90 
Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki 

m2     1 494,00  
   

3.4 
BCM 1.1264.02D - 

02.130.10 
Tynki i oblicowania m2 p.u     1 494,00  

   

3.5 KNNR 7 0702-0200 Sufity podwieszone 60x60 cm m2     522,90  
   

3.6 KNNR 7 0702-0300 
Ustroje dźwiękochłonne 
mocowane na sufitach i 
ścianach 

m2     250,00  
   

3.7 BCA 35-05-30 Roboty malarskie m2     5 100,00  
   

3.8 
BCM 1.1264.02D - 

02.130.50 
Posadzki, w tym:  m2 p.u.     1 202,40  
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- wykładzina obiektowa 
dywanowa w panelach   

 

  
    

    
- wykładzina obiektowa w 
panelach    

 
  

    

    
Wykładzina obiektowa PCV 
prądoprzewodząca statycznie m2 p.u. 

 
  200,40  

   

    
Okładzina z kamienia w klatce 
schodowej m2 p.u. 

 

  44,00  
   

    Posadzki z gresu  m2 p.u. 

 

  400,80  
   

3.9 
BCM 1.1264.02D - 

02.130.50 
Podłoga podniesiona z 
wykładziną pcv uziemioną 

m2 p.u. 
 

  200,00  
   

3.10 
BCM 1.1264.02D - 

02.130.23 
Drzwi i okna wewnętrzne, wtym:    

 
  

    

    
- drzwi do serwerowni 
antywłamaniowe EI30 

szt. 
 

  3,00  
   

    
- drzwi do pomieszczeń 
biurowych  

szt. 
 

  5,00  
   

    
- drzwi drewniane do 
pomieszczeń ogólnych 

szt. 
 

  22,00  
   

    
- drzwi stalowe do pomieszczeń 
ogólnych 

szt. 
 

  20,00  
   

    
- drzwi wewnętrzne aluminiowe 
EI30 

m2 
 

  9,00  
   

    
- drzwi stalowe EI 60 (zejście do 
piwnicy) 

szt. 
 

  1,00  
   

3.11 BCM 1.1264.02D 
Prace konstrukcyjne zewnętrzne  
- przebudowa zjazdu do piwnicy 

kpl. 
 

  1,00  
   

3.12 BCM 1.1264.02D 
Prace konstrukcyjne zewnętrzne 
- budowa wjazdu na poziom 
parteru  

kpl. 
 

  1,00  
   

3.13 BCM 1.1264.02D 
Prace konstrukcyjne zewnętrzne 
- remont wejścia głównego 

kpl. 
 

  1,00  
   

3.14 BCM 1.1263.81 

Termomodernizacja dachu z 
naprawą kominów, ołużeniek 
docieplenia z wełny mineralnej i 
dwukrotnym pokryciem z papy 
termozgrzewalnej 

m2  poł.  
 

  586,00  
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3.15 BCM 4.143.01 
Termomodernizacja elewacji z 
wykonaniem obróbek 
blacharskich 

m2 
 

  1 230,00  
   

3.16 
BCM 1.1264.02D - 

02.130.21 
Drzwi i okna zewnętrzne 
aluminiowe 

m2 
 

  24,50  
   

3.17 
BCM 1.1264.02D - 

02.130.21 
Okna zewnętrzne PCV m2 

 
  120,00  

   

Grupa 4 
   

4.1 
BCM 1.1264.02D-

3.160.10 
Instalacja wodociągowa z 
osprzętem 

pkt pob 
 

  40,00  
   

4.2 
BCM 1.1264.02D-

3.160.20 
Instalacja p/pożarowa z 
osprzętem 

m2 p.u.  
 

  2 040,00  
   

4.3 
BCM 1.1264.02D-

3.160.40 
Instalacja kanalizacyjna z 
osprzętem 

pkt odb. 
 

  30,00  
   

4.4 
BCM 1.1264.02D-

3.160.60 
Instalacja centralnego 
ogrzewania 

m2 p.u.  
 

  2 040,00  
   

4.5 BCO 1220-101-41-310 
Instalacja wentylacji 
mechanicznej pomieszczeń z 
montażem instalacji i urządzeń.  

m2 p.u. 
 

  1 530,00  
   

4.5 BCO 1263-202-41-330 

Instalacja klimatyzacji 
pomieszczeń z montażem 
instalacji i urządzeń. Instalacja 
pracująca w układzie 
chłodzenie/grzanie 

m2 p.u. 
 

  2 040,00  
   

4.6 WKI 4.330.30. 

Instalacje i urządzenia techniki 
klimatyzacji precyzyjnej 
dedykowanej tylko i wyłącznie 
dla centrum serwerowego 

m3 k.b. 
 

  648,00  
   

4.7 WKI 4.330.40. 

Instalacje i urządzenia elektro-
energetyczne w budynkach 
szkół i instytucji badawczych, 
wtym:  

m2 p.u. 
 

  1 814,00  
   

 
  - lampa rastrowa   

 
    

   

 
  - lampa kierunkowa   
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4.8 BCO 1263-41-560 
Instalacje i urządzenia 
teletechniczne i techniki 
informatycznej  

m2 p.n. 
 

  1 814,00  
   

4.7 WKI 4U.740.01.150. 

Agregat prądotwórczy 
stacjonarny 3-fazowy o mocy 
300 kVA z automatyką sterującą 
automatyczne uruchomienie w 
przypadku zaniku napięcia  

szt. 

 

  1,00  
   

4.8 WKI 4U.730.02.150. 
Zasilacz awaryjny (UPS) 
wolnostojący o mocy 160 kVA z 
baypassem 

szt. 

 

  2,00  
   

4.9 WKI 4U.730.02.150. 
Macierz 60 akumulatorów wraz 
ze stojakiem i okablowaniem  

kpl. 
 

  2,00  
   

4.10 BCO 1263-202-41-550 

Instalacje i urządzenia 
techniczne, instalacje kontroli 
dostępu, instalacja sygnalizacji 
powstania pożaru, 

m2 p.n. 
 

  2 040,00 
   

4.11   
Instalacja gasząca trzech 
pomieszczeń + zbiorniki na 
środek gaśniczy 

kpl. 

 

  1,00 
   

4.12 WKI 4U.101.01 
Winda towarowo-osobowa . 
Nośność do 1100kg, 4 
przystanki 

kpl. 
 

  1 
   

Grupa 5 
   

5.1 WKI 5.350.30. 

Ogrodzeniepłotem z paneli 
dźwiękochłonnych o wysokości 
2,0m na cokole betonowym w 
ramach na słupach stalowych z 
teownika + furtka 

m 
  

30,00  
   

5.2 WKI 5.611.30. 

Nawierzchnie na drogach 
wewnętrznych, wjazdach i 
zjazdach z mieszanki mineralno-
asfaltowej 

m2 
 

  70,00  
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5.3 WKI 5.740.10. 
Zieleń izolacyjna - sadzenie 
krzewów przy panelach 
dźwiękochłonnych 

szt. 
 

  50,00  
   

Grupa 6 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz rozruch 
  

6.1 WKI 7.720.00. 

Inwestor zastępczy - koszty 
liczone przedinwestycyjne - 
koszty liczone od 
przewidywanych kosztów robót 
budowlanych 

%     1,15% 
   

6.2 WKI 7.100.00. 

Prace wstępne - analizy i studia 
przedinwestycyjne - koszty 
liczone od przewidywanych 
kosztów robót budowlanych 

%     0,25% 
   

6.3 WKI 7.210.73. 

Wskaźnik wartości dokumentacji 
projektowej w relacji do kosztów 
robót budowlanych - kategoria 
trudności 5 - wartość robót do 
10 mln zł 

%     3,75% 
   

6.4 WKI 7.7.40.11. 
Przedmiar robót na roboty 
budowlane - liczone od wartości 
dokumentacji (PB+PW) 

%     8,00% 
   

6.5 WKI 7.740.23. 

Kosztorysy inwestorskie liczone 
od wartości dokumentacji 
projektowej (PB+PW) - metodą 
mieszaną zawierającą ponad 
50% pozycji obliczonych metodą 
kalkulacji szczegółowej 

%     6,00% 
   

6.6 WKI 7.750.10. 

Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót 
liczone od wartości 
dokumentacji projektowej 
(PB+PW) 

%     11,00% 
   

 
Razem wartość ogółem: 
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Brutto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł 

Netto: ……………………………………………………….… zł 
 
Słownie: ……………………………………………………….… zł 
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3.1 Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

następujących towarów/usług: 

………………………………………………………………………….…………………………(2) 

3.2 Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: 

………………………………………………………(3) 

4. DEKLARUJEMY ………………... % kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu 

właściwego organu do zgłoszenia robot budowlanych, licząc od następnego dnia po upływie 

ustalonego w harmonogramie terminu (dotyczy § 21 ust. 1 pkt 1.2 lit. c umowy) - (minimalna 

wysokość kary umownej wynosi 0,2 %) (4) 

5. DEKLARUJEMY ……………… % kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót 

budowlanych przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego 

(dotyczy § 21 ust. 1 pkt 1.2 lit. d umowy) - (minimalna wysokość kary umownej wynosi 0,3 

%)(5) 

6. DEKLARUJEMY, że wskazany przez Zamawiającego maksymalny czas 120 dni kalendarzowych 

na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej od daty zawarcia umowy do daty 

uzyskania pozwolenia na budowę skrócimy/nie skrócimy o ................................dni (skrócenie 

terminu punktowane). 

7. DEKLARUJEMY, że wskazany przez Zamawiającego maksymalny czas na wykonanie robót 

budowlanych  od daty uzyskania pozwolenia na budowę do daty Przyjęcia Robót skrócimy/nie 

skrócimy o ................................. dni (skrócenie terminu punktowane), ustalając ostateczny 

termin zakończenia prac na dzień................................(max. wskazany czas przez Zamawiającego 

to 30/06/2019 r.) 

8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, wszystkie prace, 

zainstalowane urządzenia i sprzęt na okres….…….. miesięcy (minimum 36miesięcy - 

powyżej - zobowiązanie punktowane) 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. 

10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy: (rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca – zaznaczyć 

właściwą opcję) (6) 

 □ Mikroprzedsiębiorstwem 
 □ Małym przedsiębiorstwem 
 □ Średnim przedsiębiorstwem 

11. OŚWIADCZAMY, że: 

 - zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;  

 - zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmujemy 

go bez zastrzeżeń;  

 - przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  

 - jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SIWZ. 
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12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

______________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych 

innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. OŚWIADCZAMY, że niżej podaną część zamówienia, wykonywać będzie w naszym imieniu 

podwykonawca:  

Lp. 
Część/zakres zamówienia                                                

robota budowlana/dostawa usługa 
Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 
14. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).  

 
…………………………………………, dnia ……………………… 
 
           …………………………………………………… 
 

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólnie. 

(2) Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione. 

(3) Jak w przypisie 2.  
(4) W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalną wysokość kary umownej, tj. 0, 2 % wynagrodzenia brutto.   
(5) W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalną wysokość kary umownej, tj. 0, 3 % wynagrodzenia brutto.  
(6) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem 
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Załącznik nr 4 
 

Wykonawca: 

…………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………

………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację budynku nr 21 
 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania  

Zasobów Filmowych” 
 

w ramach projektu: 
„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu 

zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) 

oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

…………….…………………., dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

         ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 
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(procedura sanacyjna – samooczyszczenie) : 

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

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

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

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

         ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres),nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

         ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

         ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………

……………………………………….. 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Modernizację budynku nr 21 na terenie 
WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania  

Zasobów Filmowych” 
 

w ramach projektu: 
„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu 
zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) 

oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, oświadczam,  

co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia   

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

         ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. rozdziału XIII Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

         ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

 

         ………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 
(lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) 

Wymaga się aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej*.*UWAGA:  należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Modernizację budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania  

Zasobów Filmowych” 
 

w ramach projektu: 
„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu 
zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne)oraz 

zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, 
 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 ze zm.) oświadczam, że: 

 

1. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.): 

Lp. Nazwa podmiotu wchodzącego w skład 
tej samej grupy kapitałowej  

Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

.................................................................. 
(Data i  podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

 

2. Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej. 

.................................................................. 
(Data i  podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Oświadczamy, że wykonaliśmy, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące 

roboty budowlane: 

Lp. 
Nazwa i adres podmiotów, na rzecz których 

Wykonawca wykonał roboty budowlane 
Przedmiot zamówienia 

Wartość brutto 
wykonanych prac 

budowlanych 

Data zakończenia 
należycie wykonanych 

robót budowlanych 
Podstawa do dysponowania 

1     

Zasoby własne   

 Zasoby innych podmiotów  

 i powierzony zakres zamówienia: 

2     

Zasoby własne 

Zasoby innych podmiotów  

 i powierzony zakres zamówienia: 

 

 

Dla każdej roboty budowlanej wymienionej w wykazieWykonawca załącza dowody, że została  ona wykonana należycie, w szczególności informację czy została wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać – inne dokumenty. 

UWAGA! 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

______________________ dnia ____________ 2018r.                                                                                                      ________________________________      
                                (podpis Wykonawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 8  - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponowali niżej wymienionymi osobami wraz z określeniem zakresu wykonywanych przez nie czynności: 

Lp. Imię i nazwisko Wymagania Zamawiającego 

Kwalifikacje potwierdzające 
spełnianie wymagań 

 (nr uprawnień) 

Podstawa do 

dysponowania 

1  

Projektant posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

  

2  

Projektant posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

  

3  

Projektant posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

  

4  

Projektant posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

  

5  

Projektant posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

  

6  

Kierownik budowy posiadający uprawnienia 
bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

 

Zasoby własne/ 
zasoby innych podmiotów 

* 
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budowlanej 

7  

Kierownik robót posiadający uprawnienia bez 
ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń 
cieplnych , wentylacyjnych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych. 

 

Zasoby własne/ 
zasoby innych podmiotów 

* 

8  

Kierownika robót posiadającego uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  
i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 

Zasoby własne/ 
zasoby innych podmiotów 

* 

* niewłaściwe skreślić 

Oświadczamy, że wszystkie osoby wskazane przez nas w wykazie osób, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy Wykonawcy, który posiada siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski). 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z informacją, czy każda ze wskazanych w nim osób stanowi  zasób  własny, czy zasób 
innych podmiotów. 
W przypadku wskazania potencjału innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy do 
dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
 
 

_________________ dnia 2018 r.     ___________________________________ 
(podpis Wykonawcy
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