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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. 

Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, w imieniu której postepowanie prowadzi: 

Dyrektor Szkoły Agnieszka Lis, 

 adres: 02 – 130 Warszawa, ul. Gorlicka 3, tel. 22 658-34-30 

 

1.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w ramach prowadzonego 

postępowania jest Dorota Grzędzielska, tel. 22 658-34-30, e-mail: 

sekretariat@szkola280.pl 

 

1.3. W niniejszym postepowaniu Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 

24aa ustawy, tj. w pierwszej kolejności oceni oferty, zgodnie z przyjętymi kryteriami, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

1.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

1.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

1.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy oraz jej 

aktów wykonawczych, w tym przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

 

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI 

 

 

2.1. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem operatora 

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

(Dz.U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

 

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez 

Zamawiającego i Wykonawców pisemnie: osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. 

poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

 

2.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje powyższe informacje za pomocą 

poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

 

2.4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, 

należy kierować na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 

280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, 02 – 130 Warszawa, ul. Gorlicka 3, 

e-mail: sekretariat@szkola280.pl 
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2.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

2.6. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie (jednak nie później niż na 2 dni przed 

terminem składania ofert), o ile wpłynie ono nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

2.7.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 

 

2.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania 

ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie przekazana 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana wykładziny w hali sportowej w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w 

Warszawie o powierzchni 1.150 m2 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt m2). 

 

3.2. Szczegółowy opis i zakres robót wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i 

urządzeń, technologii oraz standardu wykonania, zawarty został w dokumentacji 

projektowej, w skład której wchodzą: opis przedmiotu zamówienia (OPZ), przedmiar 

robót wraz z kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót (STWiOR). 

 

3.3. Kody CPV: 

 

45000000-7 roboty budowlane 

 

3.4. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia powinny: 

 

a) spełniać wymagania i być zgodne: 

− z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami 

równoważnymi, w tym wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz 

STWiOR, warunkami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i p-poż., 

− obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 

290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 

2014 r. poz. 883 ze zm.), 

− przepisami wykonawczymi do w/w ustaw 

− sztuką budowlaną; 

 

b) obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia; 

 

c) być wykonane z użyciem wskazanych w dokumentacji projektowej nowych 

materiałów i urządzeń, spełniających wymogi funkcjonalne i techniczne określone w 

dokumentacji projektowej. 

 

3.5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz jej załącznikach zostały wskazane nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów/urządzeń służących do  

 wykonania robót budowlanych, a także odniesienia do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
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 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych w 

stosunku do opisanych. Przez „równoważne” Zamawiający rozumie odpowiedniki o 

parametrach równych lub wyższych w stosunku do posiadanych lub wskazanych w 

SIWZ, mające te same właściwości techniczne i funkcjonalne. Ciężar udowodnienia 

równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 

4. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 

4.1. Wykonawca, a także podwykonawca, któremu wykonawca powierzył realizację 

przedmiotu zamówienia, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, zobowiązany jest 

zatrudnić na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

pracowników fizycznych (robotników) wykonujących bezpośrednio roboty w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm). 

 

4.2.  Stosowne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wymogu zawartego w punkcie 
4.1., oraz zasady kontroli faktycznego stanu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, zostały opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, GWARANCJE 

 

5.1. Zamawiający wymaga wykonania robót w maksymalnym terminie 35 dni od daty 

podpisania umowy. 

 

5.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za 

wady przedmiotu umowy przez minimum 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, maksymalnie przez 60 miesięcy.  

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

 

6. PODWYKONAWSTWO 

 

6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom. 

 

6.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykonania zamówienia zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, zobowiązany jest 

do wskazania w ofercie tych części wraz z podaniem firm podwykonawców. 

 

6.3. 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 

realizację zamówienia. 

 

6.4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył część zamówienia podwykonawcy, a 

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 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 
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zamówienia oraz że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których 

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

6.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

7. ZAMÓWIENIA PODOBNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT.6 USTAWY 

 

7.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

oraz, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

8.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: 

 

a) dysponują  lub  będą  dysponować:  co  najmniej  1  osobą  posiadającą  

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz rozporządzeń wykonawczych 

do ww. ustawy 

lub 

odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65). 

 

 b) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

minimum 2 roboty budowlane polegające na montażu lub wymianie 

nawierzchni w hali sportowej, o wartości minimum 100.000,- zł brutto każda. 

 

8.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

 posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

 zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

 mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

8.3. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w 

trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 

2016 r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzonym prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
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8.4. 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, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

 

8.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU 

 

9.1.  Wykonawca do swojej oferty, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, dołączy: 

9.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się 

Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania – sporządzone na podstawie 

Załącznika Nr 2 do SIWZ; 

 

9.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się 

Wykonawca, spełnienia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone na 

podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ; 

 

9.1.3. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów, na zasoby którego/których Wykonawca 

powołał się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli Wykonawca 

nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu), 

zawierające w szczególności informacje dotyczące: 

 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonaniu zamówienia; 

 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

 

d) 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 (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 

 

9.1.4. Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie kosztorysu dołączonego do 

dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

 

9.1.5. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru 

np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki 

cywilnej itp.). 
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9.1.6. Wykaz materiałów, urządzeń, norm lub innych rozwiązań 

równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ lub jej załącznikach, ze 

wskazaniem typu, nazwy handlowej i producenta oraz parametrów technicznych, a 

także dołączy dokumenty potwierdzające ww. dane. 

 

9.2.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, na wezwanie Zamawiającego 

złoży następujące dokumenty lub oświadczenia: 

 

9.2.1. Wykaz osób, o których mowa w punkcie 8.1.1. litera a) SIWZ, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 

sporządzony na podstawie Załącznika Nr 5 do SIWZ; 

 

9.2.2. Wykaz 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 roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone (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), sporządzony na podstawie Załącznik 

Nr 4 do SIWZ. 

 

9.2.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

 

9.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający zażąda od Wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w 

punkcie 9.2.3. SIWZ; 

9.3. Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  

informacji, o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy,  przekaże  Zamawiającemu  

oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, złożone według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

9.4.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.3. Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

9.5.  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, a dołączone do oferty Pełnomocnictwo winno zawierać: 



9 
 

a) nazwę postępowania, którego dotyczy, 

 

b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, 

 

c) wskazanie pełnomocnika, 

 

d) zakres pełnomocnictwa 

 

oraz być podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

 

9.6.  Dokumenty lub oświadczenia wskazane w punktach 9.1.1., 9.1.5. i 9.3., muszą być 

złożone przez każdy z podmiotów, o których mowa w punkcie 9.5. 

 

9.7. Oferta, kosztorys ofertowy i inne dokumenty niewymienione w punkcie 9.6. mogą być 

podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. 

 

9.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2.3. 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

9.9. Jeżeli   jest   to   niezbędne   do   zapewnienia   odpowiedniego   przebiegu   

postępowania o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  

postępowania  wezwać Wykonawców   do   złożenia   wszystkich   lub   niektórych   

oświadczeń   lub   dokumentów potwierdzających,   że   nie   podlegają   wykluczeniu   

lub   spełniają   warunki   udziału w postępowaniu. Jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, Zamawiający może wezwać do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY 

 

10.1. Wykonawca określa cenę ofertową zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty, z 

uwzględnieniem  postanowień w punkcie 10.3. 

 

10.2.  Wszystkie ceny, w tym ceny jednostkowe, podane przez Wykonawcę, nie podlegają 

podwyższeniu w okresie realizacji zamówienia. 

 

10.3. Wykonawca  wypełni  kosztorys  ofertowy  na  podstawie  wzoru  dołączonego  do 

SIWZ,  wypełniając  puste rubryki  na  kopii  druku,  bądź innym  wydruku  ale  w 

treści identycznym z załączonymi do SIWZ kosztorysami „ślepymi”. 
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10.4. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w 

kosztorysach według następujących zasad: 

 

a) wszystkie pozycje formularza muszą zawierać cenę jednostkową, 

 

b) cena jednostkowa każdej pozycji w formularzu musi obejmować koszty 

bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu oraz koszty pośrednie i zysk oraz 

inne wymagane przepisami. 

 

10.5. Wykonawca zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy jest zobowiązany do złożenia informacji, 

czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający do 

oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku 

podatkowego, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. 

 

11. KRYTERIA I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

11.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria, 

przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 

 

a) cena brutto za realizację całego zamówienia – 60% 

 

b) okres udzielonej gwarancji – 40% 

 

11.2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 

 

a) cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona według 

następującego wzoru: 

 

najniższa cena ofertowa brutto 

C = -------------------------------------------- x 60 pkt 

cena brutto oferty badanej 

gdzie: 

 

C – wskaźnik kryterium ceny w punktach 

 

Z tytułu kryterium ceny Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

b) okres udzielonej gwarancji zostanie wyliczona według następującego 

wzoru: 

 

badana gwarancja 

G = -------------------------------------------- x 40 pkt 

najdłuższa gwarancja 

 

gdzie: 

 

G - wskaźnik kryterium gwarancji w punktach 
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Wykonawca może zaoferować minimalnie 48 miesięcy, a maksymalnie 60 

miesięcy gwarancji. 

 

Z tytułu kryterium okresu udzielonej gwarancji Wykonawca może uzyskać 

maksymalnie 40 punktów. 

 

11.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, 

spełni wymogi ustawy Pzp oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

 

11.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

11.5. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

11.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia ofert dodatkowych. 

 

12. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

12.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

13.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie, o ile 

spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. 

 

13.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 

niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

13.4. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub 

oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

wykonawcę. 

 

13.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

 

13.6. Cena oferty oraz ceny zawarte w kosztorysie ofertowym muszą być wyrażone w 

złotych polskich. 

 

13.7. Formularz oferty i wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane - za 

własnoręczny uznaje się podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-

e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 

organizacyjnej. 

 

13.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę. 
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13.9. Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone według dołączonych wzorów. 

 

13.10. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w 

sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 

 

13.11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę(-y) 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być dostarczone w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

13.12. Zgodnie z treścią art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie  

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane. 

 

13.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: 

“Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 

dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone odrębnie do oferty. 

 

13.14. Jeśli Wykonawca zastrzega obecność w ofercie informacji, o których mowa w 

punkcie 13.13. SIWZ musi wykazać - nie później niż w terminie składania ofert, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

13.15. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

13.16. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, 

zaadresowanym: 

„Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa 

Chałubińskiego w Warszawie, Sekretariat, adres: 02 – 130 Warszawa, 

ul. Gorlicka 3” 

 

13.17. Koperta z ofertą powinna posiadać następujące oznaczenia: 

 

Oferta w postępowaniu o nazwie: 

 

Wymiana wykładziny w hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. 

Nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2020 roku, przed godziną 12:00 

 

13.18. Poza oznaczeniami wynikającymi z treści punktu 13.17. opakowanie powinno być 

opatrzone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem. W przypadku oferty 

Wykonawców występujących wspólnie na kopercie należy wymienić wszystkie 

podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 

13.19 Wskazane jest, aby na opakowaniu, o którym mowa w punkcie 13.18. Wykonawca 

podał swój numer telefonu. 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembqhe3dm
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14. INFORMACJE O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT 

 

14.1. Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 

im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie (02 – 130) przy ul. Gorlickiej 3 w 

Sekretariacie (parter), do dnia 24 czerwca 2020 roku, do godz. 10.00 

 

14.2. Oferty  złożone po upływie  terminu  określonego w  punkcie  14.1. zostaną 

 niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 

 

14.3.  Otwarcie ofert jest jawne. 

 

14.4.  Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 

280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie (02 – 130) przy ul. Gorlickiej 3 w 

pokoju nr 107, pierwsze piętro, w dniu 24 czerwca 2020 roku, o godz. 12.00 

 

14.5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

14.6. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 4 

ustawy. 

 

14.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 

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

zawartych w ofertach. 

 

14.8. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

14.9 Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku 
badania i oceny ofert: 

 
14.9.1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania; oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym; chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
14.9.2. Jeżeli wykonawca nie złożył pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym; chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
14.9.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać  
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń, dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
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postępowaniu lub kryteria selekcji; a jeżeli zachodzą podstawy do uznania, że 

złożone oświadczenia, dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych. 

 

14.9.4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

14.9.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydaje się 

rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, lub gdy cena jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub 

średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu. 

 

14.9.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

spoczywa na Wykonawcy. 

 

14.9.7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami, potwierdza że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

14.9.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert, zarówno zmiana jak 

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania 

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 

napisem „zmiana”. Koperty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.  

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych 

samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 

„wycofanie”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Koperty z 

ofertami wycofanymi będą zwracane należycie umocowanemu 

przedstawicielowi wykonawcy nie wcześniej niż podczas sesji otwarcia ofert – 

na żądanie Wykonawcy. 
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15. POUCZENIE O ŚROKACH ODWOŁAWCZYCH 

15.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o 

których mowa w dziale VI ustawy. 

 

16. WZÓR UMOWY 

16.1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

 

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY  

17.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kopie dokumentu potwierdzające 

posiadanie uprawnień budowlanych kierownika/ów robót, biorących udział w 

realizacji zamówienia, wskazanego przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku Nr 5 

do SIWZ. 

 

17.2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, może 

zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Lis, Dyrektor 

  Szkoły. 

 

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

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Wymiana wykładziny w hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

 

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

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

ust. 3 ustawy; 

 

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

ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO 

 

(prawo do 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); 

 

 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. 

 

18.2.  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

18.3 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

Wykaz załączników: 

 

1. Formularz oferty (wzór); 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór); 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (wzór); 

4. Wykaz robót (wzór); 

5. Wykaz osób z uprawnieniami; 
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6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej; 

7. Opis przedmiotu zamówienia OPZ wraz załącznikami (Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót STWIOR, wizualizacja) 

8. Dokumentacja projektowa (w tym: przedmiar i ślepy kosztorys ofertowy) 

9. Wzór umowy. 

 


