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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, w imieniu którego
postępowanie prowadzi  Pani Grażyna Gregorczyk – Dyrektor, działająca na podstawie
Uchwały Nr 349/102/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz
Uchwały Nr 373/103/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa,
NIP: 522 000 65 27  Regon: 012062049
tel. 022 579 41 00, fax 022 579 41 70
zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia ścian

zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10

w Warszawie”

CPV   45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane

45.32.00.00 – 6 Roboty izolacyjne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia
      Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1.1. Projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Ośrodka
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ulicy Raszyńskiej 8/10
w Warszawie - załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ocieplenia ścian zewnętrznych
i stropodachu budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
przy ulicy Raszyńskiej 8/10 w Warszawie – załącznik nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia w wartości zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt
zajęcia pasa drogowego.
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Ogólny opis robót budowlanych
Przedmiot zamówienia dotyczy ocieplenia budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w

Warszawie. Budynek został zbudowany w latach 40-tych ubiegłego stulecia. Obiekt o czterech

kondygnacja nadziemnych, poddaszu i w całości podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany murowane z cegły ceramicznej (ściany

zewnętrzne piwnic o grubości 90-95 cm, powyżej ściany o grubości 76, 52, 38, 25 cm), dach o

niewielkim spadku dwu i trzy- połaciowy (przekrycie płytkami żelbetowymi na belkach

żelbetowych). Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna. Elewacje częściowo otynkowane, cokół

od strony ulicy i ściany szczytowej okładany płytkami lastriko.

Całość składa się z dwóch niezależnych i oddylatowanych konstrukcyjnie części. Stropy

staloceramiczne. Kominy murowane, tynkowane.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia oraz gwarancja
2.1. Wymagany termin realizacji zamówienia – nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r.
2.2. Na wykonane roboty rękojmia wynosi 36 miesięcy od upływu terminu protokolarnego

odbioru robót.
3. Postanowienia umowy

 Istotne  postanowienia  umowy  oraz  kary  umowne  zawarte  są w  załączonym  wzorze
umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Warunki udziału w postępowaniu
Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie „1 lub 0” (spełnia lub
nie spełnia warunku).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę w niniejszym
przetargu nieograniczonym oraz potwierdzą spełnienie poniższych warunków, załączając
do oferty dokumenty zgodnie z wykazem, określonym w pkt. 9 niniejszej SIWZ:

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.
z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.);

4.2 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach
realizacji zamówienia objętego postępowaniem;

4.3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
4.6  potwierdzą, iż nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych   (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.);

4.7 przedłożą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4.8 przedłożą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4.9    potwierdzą, iż wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - wykonanych w tym okresie, w tym co najmniej 2
roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania
i odbiorców (Zamawiających) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających,
że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) - załącznik nr 6 do SIWZ;

4.10 potwierdzą, iż dysponują odpowiednią kadrą do realizacji przedmiotu zamówienia
przedkładając wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia
odpowiednich robót budowlanych, w tym kierownik budowy wraz z aktualnymi
uprawnieniami - załącznik nr 7 do SIWZ; dla kierownika budowy należy przedłożyć
aktualny dokument potwierdzający przynależność do odpowiedniej izby inżynierów
budownictwa;

4.11 przedłożą aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub stwierdzające, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.12 przedłożą aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne lub stwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

5. Oferty wariantowe, częściowe, zamówienia uzupełniające i podwykonawcy oraz inne
informacje ustawowe
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, spełniających

wszelkie normy, parametry lub standardy techniczne i jakościowe przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

5.4 Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania zawrzeć umowy
ramowej.

5.5 Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania ustanowić
dynamicznego systemu zakupów.

5.6 Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania przeprowadzać aukcji
elektronicznej.

5.7 Wykonawcy nie przewiduje zwrotu kosztów dla Wykonawców za udział w niniejszym
postępowaniu.

5.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie
elewacji przy murze oporowym.

5.9 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę  części zamówienia
podwykonawcy – na zasadach i warunkach przewidzianych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
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6. Informacje dotyczące warunków składania ofert
6.1 Oferowane warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być złożone

na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający nie
dopuszcza złożenie oferty na formularzu ofertowym przygotowanym przez Wykonawcę.

6.2 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

6.3 Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ jest zgodny z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy -
Prawo zamówień publicznych.

6.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.5 Oferta powinna być napisana w języku polskim odręcznie, na maszynie lub komputerze.
6.6 Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być:

6.6.1 ponumerowana kolejnymi numerami,
6.6.2 podpisana (czytelnie imieniem i nazwiskiem) i ostemplowana pieczęcią imienną

lub firmową lub parafowana i ostemplowana pieczęcią imienną przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy,

6.6.3 składane w ofercie dokumenty, które nie są oryginałami muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu zawierającej jakąkolwiek
treść.

6.7 Wszystkie  strony  muszą stanowić całość i  być połączone  w  sposób  trwały
uniemożliwiający nieumyślne zdekompletowanie oferty.

6.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

6.9 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
związanych z SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania
na piśmie.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
· Pan J. Maciej Suwald  tel. 022  579 41 92 lub 0 601 838; fax 022 579 41 70
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:
· Pan Tomasz Leszkowicz - tel. 0 501 73 72 03
Jedyną dopuszczalną formą, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.
zm.), porozumiewania się Wykonawców i Zamawiającego jest forma pisemna
w języku polskim, z możliwością przesyłania korespondencji faxem,
z zastrzeżeniem, iż korespondencja przesłana faxem musi być potwierdzona
(przesłana/dostarczona) pisemnie. Faxem nie można przesyłać ofert.

6.10. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 19.000 PLN (słownie:
dziewiętnaście tysięcy PLN).

6.11. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy -
Prawo zamówień publicznych tj. w:

6.11.1.  pieniądzu na konto Zamawiającego 47 1060 0076 0000 3310 0006 1662
z dopiskiem „Tytułem wadium”,

6.11.2.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

6.11.3.  gwarancjach bankowych,
6.11.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych,



Znak sprawy: 1/45000/2007/RA/NGR

5

6.11.5.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

6.12. Oryginał wniesienia wadium w formach określonych w ppkt. od 6.11.2. do 6.11.5.
należy złożyć w depozycie w Kasie OEIiZK przy ul. Raszyńskiej 8/10, pok. nr 301
lub załączyć do oferty.

6.12.1.  Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt  6.12.  można  złożyć w  Kasie  OEIiZK  od
poniedziałku do piątku w godz. 830 -1530 do dnia poprzedzającego termin
wyznaczony na otwarcie ofert.

6.13. Kopię dowodu wniesienia wadium (z adnotacją osoby przyjmującej o złożeniu
oryginału w Kasie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów –
adnotacja nie dotyczy formy określonej w pkt. 6.11.1.) Wykonawca jest zobowiązany
załączyć do oferty.

6.14. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy (art. 46
ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych):

6.14.1.  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
6.14.2.  którego oferta została odrzucona lub został wykluczony z postępowania, przy

czym złożenie wniosku powoduje utratę prawa wniesienia protestu.
6.15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców,

którym zwrócono wadium na podstawie pkt 6.14.1 i 6.14.2, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy
lub odrzucenia oferty. W tym przypadku, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Wykonawcy
wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.16. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy  w wysokości 10 % wartości ofertowej brutto.

6.17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:

6.17.1.  pieniądzu,
6.17.2.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
6.17.3.  gwarancjach bankowych,
6.17.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych,
6.17.5.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

6.18. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
6.18.1.  w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto podane przez

Zamawiającego – 47 1060 0076 0000 3310 0006 1662 – najpóźniej w dniu
podpisania umowy - za termin ten uznaje się czas do podpisania umowy,

6.18.2. w pozostałych dopuszczanych formach określonych od ppkt 6.21.2. do ppkt
6.21.5. oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć w depozycie w Kasie
Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Raszyńskiej
8/10 pok. nr 301, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed
jej podpisaniem.

6.19. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.
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7. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert
7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raszyńskiej 8/10

w Warszawie – pok. 307 (piętro III) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia
2007 r. do godz. 1700.

7.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień
publicznych).

7.3 Wykonawca powinien umieścić ofertę w przynajmniej dwóch kopertach (opakowaniach)
w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed upływem terminu otwarcia
wyznaczonego na dzień 9 sierpnia 2007 r. godz. 1715.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana następująco:
„Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
Oferta w przetargu  nieograniczonym na

„Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia ścian
zewnętrznych i stropodachu budynku przy ulicy Raszyńskiej 8/10 w Warszawie”

Nie otwierać przed dniem 9 sierpnia 2007 r. godz. 17.15”

Na kopercie zewnętrznej nie umieszcza się danych wykonawcy.

7.4 Koperta wewnętrzna ma być zaadresowana, jak w pkt. 7.3. z podaniem danych
Wykonawcy (pełna nazwa oraz dane teleadresowe Wykonawcy).

7.5 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opakowania oferty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki, jak i przedterminowe
otwarcie.

7.6 Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań, jak oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio
oznakowanych (patrz punkt 7.3., 7.4.) z dopiskiem: “ZMIANA”.

7.7 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia - w zamkniętej kopercie
odpowiednio zaadresowanej (patrz w pkt. 7.3., 7.4.) z napisem: “WYCOFANIE
OFERTY”.

7.8 Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane
w pierwszej kolejności.

8. Otwarcie ofert
8.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9 sierpnia 2007 r. godz. 1715 w siedzibie

Zamawiającego w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. nr 304.
8.2 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy powinni uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia

ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

8.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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8.4 Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, oraz
ceny ofertowe.

9. Zawartość oferty:
9.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność

z oryginałem, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy
na zewnątrz, a wzór umowy musi być przez tę/e osobę/y parafowany (na każdej stronie):

9.1.1 wypełniony cały formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ;

9.1.2 dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w
zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

9.1.3 oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163
z późn. zm.) – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

9.1.4 przedłożą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art.   24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

9.1.5 przedłożą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

9.1.6 przedłożą wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonanych w tym okresie,
w tym co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem
i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców (Zamawiających) wraz
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie (np. referencje) – załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz robót);

9.1.7 potwierdzą, iż dysponują odpowiednią kadrą do realizacji przedmiotu zamówienia
przedkładając wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia do prowadzenia odpowiednich robót budowlanych,
w tym kierownik budowy wraz z aktualnymi uprawnieniami -  załącznik  nr  7
do SIWZ; dla kierownika budowy należy przedłożyć aktualny dokument
potwierdzający przynależność do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa;
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9.1.8 przedłożą aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
stwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

9.1.9 przedłożą aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne lub stwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;

9.1.10 dowód wpłacenia (wniesienia) wadium na zasadach określonych w niniejszej
SIWZ;

9.1.11 parafowany wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ;
9.1.12 kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej wg załączonego

Przedmiaru Robót (załącznik nr 3 do SIWZ );
9.1.13 w przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części robót

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu
rzeczowego i wartościowego robót, które Wykonawca zamierza powierzyć do
realizacji podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy;

9.1.14 Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty wymienione w punktach 9.1.2,
9.1.5, 9.1.8, 9.1.9 zgodnie z wymogami określonymi w tych punktach, bądź też
tożsame odpowiedniki wymaganych dokumentów stosowane w kraju właściwym
dla wykonawcy (w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) potwierdzające, że nie otwarto ich
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.2
i 9.1.5 wystawione muszą być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.8 i 9.1.9
wystawione muszą być nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Odnośnie dokumentu określonego pkt 9.1.4 – Wykonawca
przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia osoby, której dokumenty dotyczą; dokument ten musi być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu
lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez Wykonawcę.
Pozostałe wymagane dokumenty Wykonawcy zagraniczni składają zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ;

9.1.15 w przypadku przedsiębiorców działających w spółce cywilnej - umowę spółki
określającą formę, zakres reprezentacji i zaciągania zobowiązań, a każdy
wspólnik/przedsiębiorca oddzielnie składa wymagane dokumenty wymienione
w punktach 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.8, 9.1.9 zaś pozostałe dokumenty
podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby posiadające prawo do reprezentacji
spółki na podstawie umowy  lub upoważnienia,

9.1.16 jeżeli składana jest jedna oferta przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie, to:



Znak sprawy: 1/45000/2007/RA/NGR

9

- przedłożą one pełnomocnictwo do reprezentacji dla przedstawiciela pozostałych
wykonawców określające: temat postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo,
wykonawców (nazwy i dokładne adresy) ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wskazanie wykonawcy – pełnomocnika, zakres umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uprawnionych
wykonawców występujących wspólnie (w tym ustanowionego pełnomocnika),

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w punktach
9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.8, 9.1.9 niniejszej SIWZ, każdy z podmiotów
oddzielnie musi udokumentować posiadanie dopuszczenia do obrotu prawnego
i potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wyjaśnienie
odnośnie pkt. 9.1.3 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast
odnośnie spełniania warunków, w niniejszym oświadczeniu potwierdzają tylko,
iż spełniają razem określone warunki dotyczące poszczególnych Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

- oferta  musi  być podpisana  w taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkie
podmioty występujące wspólnie;

- podmioty występujące wspólnie muszą upoważnić – personalnie – jednego
spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych podmiotów;

- podmioty występujące wspólnie przed zawarciem umowy na realizację
przedmiotu zamówienia przedłożą zamawiającemu umowę regulującą zasady ich
współpracy, współdziałania, odpowiedzialności; umowę taką podmioty
występujące wspólnie mogą przedłożyć już na etapie składania oferty.

9.2 Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie jakiegokolwiek
dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ
(np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem lub podpisanie oferty przez
osobę nieupoważnioną) spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty,
jednakże z zachowaniem zasad określonych w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.

9.3 Wykonawca składając ofertę uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy), a także innych danych na podstawie odrębnych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania lub innym podmiotom. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

9.4 Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt 8.3., musi zostać załączone do oferty w formie
oświadczenia zawierającego szczegółowy wykaz dokumentów i danych, które nie mogą
być udostępniane przez Zamawiającego osobom trzecim.

10. Opis sposobu obliczania ceny oferty
10.1 Wykonawca określa ryczałtową cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie

w formularzu oferty ceny netto za całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy, kwoty podatku VAT (22%)
oraz łącznej ceny brutto oferty.

10.2 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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10.3 Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu
zamówienia  określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

10.4 Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi
wartość brutto składająca się z: wartości netto zawartej w formularzu cenowym oferty
oraz podatku VAT.

10.5 Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia w wartości zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt
zajęcia pasa drogowego.

10.6 Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie
polskiej.

10.7 W ofercie należy podać wartość w PLN.

11 Ocena ofert
11.6 Zamawiający będzie oceniał i porównywał ważne i nie podlegające odrzuceniu

w postępowaniu oferty zgodnie z następującym kryterium:

cena brutto za realizację całego zamówienia (C) – waga kryterium 100%

według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto
C=  --------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej brutto

11.7 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej
z ofert.

11.8 Oferta najkorzystniejsza – oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
11.9 Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie

z art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawców.

11.10  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych
oraz w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie
podanego kryterium wyboru.

11.11  Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

12 Środki ochrony prawnej
12.6 Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach
wykonawczych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przysługuje protest
przewidziany ww. ustawą.

12.7 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa
się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią.

12.8 Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi
się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
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12.9 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
12.10  Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.

12.11  Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie
Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

12.12  W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia
protestu.

12.13  O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.14Zamawiający rozstrzyga  protest w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia
12.15  Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa wyżej uznaje się za

jego oddalenie.
12.16  Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy, od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego

nie przysługuje odwołanie.
12.17  Przy rozstrzyganiu protestów, w przypadku postępowania protestacyjnego,

zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.
12.18  Protest należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Zatwierdzam:

Warszawa, dnia ...................... 2007 r. .....................................................

Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Ośrodka
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ulicy Raszyńskiej 8/10
w Warszawie - załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ocieplenia ścian zewnętrznych
i stropodachu budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
przy ulicy Raszyńskiej 8/10 w Warszawie – załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Przedmiar Robót – załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
5) Oświadczenie stosownie do art. 24 w związku z art. 22 ustawy – załącznik nr 5 do

SIWZ.
6) Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ.
7) Wykaz osób – załącznik nr 7 do SIWZ.
8) Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
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