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WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WOD

D o t y c z y:

przetargu ograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro
ogłoszonego przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
dotyczącego prac projektowych i robót budowlanych w systemie „projektuj
i buduj” pn. „Modernizacja wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy
Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie” dla zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38
w m. Warszawie”.

Warszawa - 2017r.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu ograniczonego dotyczącego prac projektowych i robót budowlanych w systemie „projektuj
i buduj” pn. „Modernizacja wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy
ul. Podchorążych 38 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 przy
ul. Podchorążych 38 w m. Warszawie”.
I.

INFORMACJE OGÓLNE:

1.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy).

2.
3.
4.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa, REGON: 015783045 NIP: 522-273-59-86
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie
internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu a oferty mogą
składać Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest projekt i robota budowlana w systemie „projektuj i buduj” pn. „Modernizacja
wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38
w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m.
Warszawie” finansowanego z Funduszu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (rezerwa celowa).
Charakterystyka ogólna obiektu dla zadania pod nazwą Modernizacja wewnętrznej sieci C.O. w budynku
nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawie”.
Charakterystyka budynku nr 5:
Budynek wolnostojący, w kształcie litery „L” wybudowany w drugiej połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku.
Pierwotnie wykorzystywany był jako obiekt koszarowy, w chwili obecnej pełni funkcję biurową. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne, nieużytkowe poddasze oraz podpiwniczenie w środkowej części.
 Wysokość obiektu: około 11.82 m (od poziomu terenu przy wejściu głównym do wierzchu stropu nad drugim
piętrem – ostatnią kondygnacją użytkową).
Wysokość obiektu do kalenicy około 19.5 m
 Powierzchnia całkowita 8489.00 m2
 Powierzchnia użytkowa 4784.10 m2
w tym piwnica 207.57 m2
parter 1418.89 m2
I piętro 1451.31 m2
II piętro 1430.50 m2
poddasze około 275.00 m2
 Powierzchnia zabudowy 1717.00 m2
 Kubatura 19300 m3
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Budynek murowany, tradycyjny, z układem ścian konstrukcyjnych podłużnych oraz podciągach opartych na
żelbetowych słupach. Ściany piwnic wykonane z cegły pełnej ceramicznej, ściany powyżej z cegły pełnej
ceramicznej licowanej barwioną cegłą wapienno-piaskową. Grubość ścian zewnętrznych około 65 cm,
wewnętrznych nośnych około 43-44 cm. Stropy gęstożebrowe DMS, Ackermana oraz częściowo żelbetowe. Dach
kopertowy, drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, kryty dachówką ceramiczną - karpiówką. Obróbki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.
Wyposażenie: instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa (rynny zewnętrzne),
centralne ogrzewanie z węzłem cieplnym dwufunkcyjnym, wentylacja grawitacyjna, instalacja elektryczna,
instalacja telekomunikacyjna.
Istniejąca w budynku instalacja centralnego ogrzewania podlegająca wymianie wykonana jest z rur stalowych
czarnych, łączonych przez spawanie; jako elementy grzejne zamontowane są grzejniki żeliwne członowe. Poziomy
instalacji prowadzone są częściowo w kanałach podpodłogowych na parterze, częściowo pod stropem kondygnacji
piwnic.
Na przestrzeni lat 2014-2016 wykonano prace remontowe wewnętrzne, dostosowano budynek do wymagań
przepisów przeciwpożarowych wraz z instalacją oddymiania i odprowadzenia temperatury z klatki schodowej K1,
wymieniono węzeł cieplny w piwnicy obiektu.

W ramach inwestycji należy m.in.:
1. Sporządzić projekty (budowlany, wykonawczy);
 uzyskać wymagane przepisami prawa uzgodnienia i zatwierdzenie opracowanego projektu budowlanego oraz
uzyskać pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane);
 wykonać roboty budowlane na podstawie sporządzonych projektów.
2. Wymienić istniejącą instalację centralnego ogrzewania oraz zapewnić możliwość jej rozbudowy
(w terminie późniejszym) w przestrzeni nieużytkowego poddasza.
3. Wykonać termomodernizację stropu nad drugim piętrem zgodnie z „Audytem energetycznym budynku
nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie ” sporządzonym w kwietniu
2016 r. przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S. A. ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. W tym
celu w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się ekspertyza stanu technicznego konstrukcji drewnianej
nieużytkowego poddasza wraz z projektem rozbiórek istniejących ścianek działowych, posadzek oraz
pozostałych elementów możliwych do usunięcia.
Prace budowlane Wykonawca będzie prowadził zgodnie z wykonanym przez siebie opracowaniem.
W przyszłości Zamawiający zamierza wykonać projekt i przebudowę przestrzeni poddasza na funkcję
administracyjną.
Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wszystkie materiały użyte do realizacji
inwestycji muszą posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowej. Materiały nie wymienione
w projekcie muszą, przed wbudowaniem, uzyskać akceptację Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodami CPV:
71320000-7, 71240000-2, 71244000-0, 71245000-7, 45000000-7, 45331100-7, 45450000-1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30.10.2018 r.
VI PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. KRYTERIA
SELEKCJI. DOKUMENTY.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania,
w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
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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
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000zł.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie)
2) zdolności technicznej będącej jednocześnie kryterium selekcji:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane w procedurze „projektuj i buduj” polegające na
wykonaniu instalacji C.O. i termomodernizacji budynku o kubaturze podobnej do budynku nr 5,
o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto każda;
W przypadku składania wniosku wspólnego ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
i podmiotach trzecich:
1) W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt
1 wykonawca dołącza do wniosku aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do WOD.
2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do wniosku aktualne na dzień
składania wniosku oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do WOD.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa
pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w
ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
brak podstaw wykluczenia.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2).
4. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) 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.
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3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1),
zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów,
o których mowa w Rozdziale VI pkt 5 ppkt 1 WOD.
5. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu winien złożyć, aktualne na
dzień składania wniosku oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
W przypadku składania wniosku wspólnego ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców
składających wniosek wspólny. W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną wykonawca musi
złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania wniosku wspólnego ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców
składających wniosek wspólny. W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną wykonawca musi
złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) 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
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku wniosku wspólnego ww. odpis składa każdy z wykonawców składających wniosek
wspólny.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;
W przypadku wniosku wspólnego ww. informację składa każdy z wykonawców składających wniosek
wspólny.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;
W przypadku składania wniosku wspólnego ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających wniosek wspólny, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali
za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, 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; przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
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rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; ; Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5.
W przypadku składania wniosku wspólnego wykonawcy składający wniosek wspólny składają jeden
wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu:
1) formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 1 WOD;
W przypadku składania wniosku wspólnego należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1
2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3 ppkt 1) WOD;
W przypadku składania wniosku wspólnego ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
wniosek wspólny.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3 ppkt 2) WOD;
W przypadku składania wniosku wspólnego należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 ppkt 2 WOD, jeżeli wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach
technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale VIII pkt 2 zdanie 2 WOD lub
w przypadku składania wniosku wspólnego (Rozdział VIII pkt 6 WOD);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy.
3) W przypadku składania wniosku wspólnego ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
wniosek wspólny.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
8.

Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
(podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i poprzedzone jest dopiskiem
„za zgodność z oryginałem”.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Rozdziale V pkt 5 WOD, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego
dokumentów.
6) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
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dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia wniosek wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
7) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
wniosek wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
8) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
VII WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest
zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 5 ppkt 1 WOD do złożenia wskazanych tam dokumentów, to
zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich
dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2
lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia,
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. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww.
Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt
1 WOD złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
§ 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:
1. Wniosek należy złożyć według formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu stanowiącego
załącznik nr 1 do WOD.
2. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów złożonych przez wykonawcę.
3. Wykonawcy przedstawią wniosek w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w WOD.
4. Wniosek- pod rygorem jego odrzucenia - musi być napisany w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisany przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy
(ów).
6. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np.
konsorcjum) pod warunkiem, że ich Wniosek spełniać będzie następujące wymagania:
- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
- wypełniając formularz wniosku, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np.
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika,
7. Wniosek i załączniki do wniosku (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów za
zgodność z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób
zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej WOD - Forma składanych dokumentów).
8. Zamawiający zaleca, by każda strona wniosku (wraz z załącznikami do wniosku) były ponumerowane kolejnymi
numerami.
9. Zamawiający zaleca, aby wniosek wraz z załącznikami był zestawiony w sposób uniemożliwiający jego
samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jego zawartości bez
widocznych śladów naruszenia (np. cały wniosek Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale
zabezpieczyć lub zszyć wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.)
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku (w tym załącznikach do wniosku) muszą być parafowane (lub
podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) wniosek. Parafka (podpis) winna być naniesiona
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wnioski składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełnienia
warunków udziału w postepowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania wniosków zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia
ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w
sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art.
93 ust. 4 ustawy.
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IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
- Magdalena Wiercioch- Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-31-94);
- Agata Potocka - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-31-48);
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI i VII niniejszej WOD (również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział
wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w WOD.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148
Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl, a faksem na nr
22-500-37-22.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści WOD. Zamawiający niezwłocznie
udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania wniosków pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania wniosków.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści WOD wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania wniosków nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 3.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano WOD, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego.

X. MODYFIKACJA I WYCOFANIE WNIOSKU:
1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosków, zmienić wniosek pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składany wniosek
(patrz rozdział XII WOD), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu wniosku Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do
wniosku.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosków, wycofać wniosek pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu wniosku.
Powiadomienie o wycofaniu wniosku musi być złożone według takich samych zasad jak składany wniosek
(patrz rozdział XII WOD), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy, wnioski wycofane nie będą otwierane.
UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby
podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł od wykonawców, którzy zostaną zaproszeni
do składania ofert.
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Miejsce i termin składania wniosków:
1. Wniosek wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jego treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego
wzoru:
Przetarg nr 11/FI/AG/17
Wniosek na projekt i robotę budowlaną pn. „Modernizacja wewnętrznej sieci
C.O. w budynku nr 5”
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Wniosek należy złożyć do dnia 18.09.2017 r. do godz. 10.00 w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy
ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 1(w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.
6. Konsekwencje złożenia wniosku niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie wniosku jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania wniosków w terminie określonym w WOD) ponosi
Wykonawca.
7. Wniosek złożony po terminie zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy bez otwierania.
XIII. OPIS OBIEKTYWNEGO I NIEDYSKRYMINACYJNEGO SPOSOBU DOKONYWANIA WYBORU
WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT, GDY LICZBA
WYKONAWCÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU BĘDZIE WIĘKSZA
NIŻ OKREŚLONA W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU. LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY
ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT.
Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców. Ocenie punktowej podlegać będzie jedynie zdolność
techniczna wykonawcy.
1.Zamawiający, za spełnienie minimalnego warunku udziału w postępowaniu polegającego na wykazaniu się
zdolnością techniczną uzna jeżeli Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane w procedurze „projektuj i buduj” polegające na
wykonaniu instalacji C.O. i termomodernizacji budynku o kubaturze podobnej do budynku nr 5, o wartości nie
mniejszej niż 500.000 zł brutto każda; przyzna 0 punktów.
W przypadku składania wniosku wspólnego ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców
w całości.
2.Zamawiający, za każdą kolejną wykonaną robotę budowlaną j/w przyzna Wykonawcy 1 punkt;
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów,
o których mowa w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ponad
wymóg minimalny ( tj. minimum, 2 roboty budowlane w procedurze „projektuj i buduj” polegające na wykonaniu
instalacji C.O. i termomodernizacji budynku o kubaturze podobnej do budynku nr 5, o wartości nie mniejszej niż
500.000 zł brutto każda;) – Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w punktacji w ramach
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ( nie będzie przyznawał dodatkowych punktów).
4. Po dokonaniu oceny zdolności technicznej wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu stworzona zostanie „ lista rankingowa”.
5.W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów o kolejności decydować
będzie sumaryczna wartość wykonanych robót budowlanych spełniających wymogi zamawiającego ( jak w pkt. 1)
6. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 5 , zamawiający
zaprosi do składania ofert 5 wykonawców , którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunku dotyczącego
wiedzy i doświadczenia. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postepowaniu jest mniejsza
niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających ten warunek.
Wykluczenie Wykonawcy
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści
art. 24 Ustawy Pzp.
2. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia.
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XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Oferty złożone przez wykonawców zaproszonych do złożenie ofert ocenianie będą na podstawie poniższego
kryterium
Lp.

Nazwa kryterium

Ranga w %

Sposób oceny

1

Cena

60 %

Minimalizacja

2

Termin wykonania zamówienia

20 %

Minimalizacja (punktowo)

3

Gwarancja

20 %

Maksymalizacja (punktowo)

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Każdemu 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 PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Załączniki 5 na 5 str.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu .
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Wykaz robót
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Załącznik nr 1

(pieczęć wykonawcy)

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Ja (My), niżej podpisani ......................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:.........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

..............................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON ................................... Nr NIP ..............................................Nr KRS/CEiDG………………………..
nr telefonu ...........................................................Nr faxu /e-mail.......................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym dotyczącym zaprojektowania i roboty budowlanej
w systemie „projektuj i buduj” p.n. „Modernizacja wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy
Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. dla zadania inwestycyjnego p.n.
Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawie”. sprawa nr 11/FI/AG/17
składamy niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wniosek niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część wniosku są:
1) ..........................................................................
2) ..........................................................................
3) ..........................................................................
4) ..........................................................................
5) ...........................................................................

................................, dn. .......................

...............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(pieczęć wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
zaprojektowania i roboty budowlanej w systemie „projektuj i buduj” p.n. „Modernizacja
wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych
38 w Warszawie. dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul.
Podchorążych 38 w m. Warszawie”. sprawa nr 11/FI/AG/17. Oświadczam, że na dzień składania
wniosków nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5
pkt 1 ustawy PZP.

................................., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………..

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

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, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

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.

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I KRYTERIÓW SELEKCJI

(pieczęć wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
zaprojektowania i roboty budowlanej w systemie „projektuj i buduj” p.n. „Modernizacja
wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych
38 w Warszawie. dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul.
Podchorążych 38 w m. Warszawie” sprawa nr 11/FI/AG/17. Oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Rozdziale VI
pkt 2 WOD.

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 WOD tj. zdolności technicznej potwierdzonej w wykazem robót
budowlanych wymienionych w załączniku nr 5 do WOD.

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Rozdziale VI pkt 2 WOD, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ………………...…………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………...,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji, określonych przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 WOD tj. zdolności technicznej potwierdzonej
w wykazem robót budowlanych wymienionych w załączniku nr 5 do WOD., polegam na zasobach
następującego/cych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:……………………………………………….………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

(pieczęć wykonawcy)

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych,
przekazaną przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
zaprojektowania i roboty budowlanej w systemie „projektuj i buduj” p.n. „Modernizacja
wewnętrznej sieci C.O. w budynku nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych
38 w Warszawie. dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku nr 5 przy
ul. Podchorążych 38 w m. Warszawie” sprawa nr 11/FI/AG/17 oświadczam, że na podstawie art. 24 ust.
11 ustawy Prawo zamówień publicznych przynależymy / nie przynależymy* do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2015r. poz. 1212, ze zm.)
* niepotrzebne skreślić

................................., dn. .......................

.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 5

(pieczęć wykonawcy)

-

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zaprojektowania i roboty
budowlanej w systemie „projektuj i buduj” p.n. „Modernizacja wewnętrznej sieci C.O. w budynku
nr 5 Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. dla zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawie”
sprawa nr 11/FI/AG/17 oświadczamy, że w ciagu ostatnich pięciu lat1 przed upływem terminu składania
wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu wykonaliśmy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyliśmy nastepujace roboty budowlane:
L.p.

Rodzaj roboty budowlanej

Wartość wykonanej
roboty budowlanej 2

Data i miejsce wykonania
roboty budowlanej

Zleceniodawca
roboty budowlanej

1

- jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy to w tym okresie,
- co najmniej 2 roboty budowlane w procedurze „projektuj i buduj” polegające na wykonaniu
instalacji C.O. i termomodernizacji budynku o kubaturze podobnej do budynku nr 5, o wartości nie
mniejszej niż 500.000 zł brutto każda; zł brutto. (pięćset tysięcy złotych brutto).
2

W załączeniu przedstawiam[y] dokument[y] potwierdzający[e], że roboty budowlane wyszczególnione
w niniejszym wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

................................., dn. .......................

..............................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

