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ZAMAWIAJĄCY: 

 
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WILANÓW 

ul. Franciszka Klimczaka 2 
02-797 Warszawa 

 
 

SPECYFIKACJA  
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem jest: 

 
Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego m.st. 

Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: 
Część I – Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim, 

Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej. 
 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
                                                       Część I:  63 278,85 zł netto 

Część II:  13 768,03 zł netto 
 

Postępowanie nr 21/WOŚ/2020 
 

Termin składania ofert: do 15.09.2020 r. do godz. 10:00 
 

Termin otwarcia ofert: 15.09.2020 r. o godz. 10:15 
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I. INFORMACJE WSTĘPNE 
 
A. Informacja o zamawiającym 
1. Zamawiającym jest m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2,  

02-797 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zespół Zamówień Publicznych  
we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,  
przy udziale komisji przetargowej. 
Regon: 015259640, NIP: 525 224 84 81 

 
B. Określenie trybu postępowania 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

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

 
C. Zasady uczestnictwa w postępowaniu 
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone 
w ustawie oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją 
lub w skrócie SIWZ. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi integralną 
częścią specyfikacji. 

3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien uzyskać wszystkie niezbędne 
informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 
realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca może składać oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia, przy czym na każdą 
część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 

 
D. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 

na adres: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów 
02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2 
Wydział Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17,  
należy pobrać numerek - litera „B”, godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00. 
e-mail: wilanow.zzp@um.warszawa.pl  
faks: 022 443 50 40 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie: nr 
postępowania 21/WOŚ/2020 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).  

mailto:wilanow.zzp@um.warszawa.pl
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3. W przypadku korespondencji kierowanej za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
5. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiega się wyłącznie zakłady pracy 

chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 
ust. 2 ustawy. 

6. Oferta, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów 
ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa,  
Wydział Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17, należy pobrać numerek - 
litera „B”, godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00. 

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę za 
pośrednictwem faksu winny być kierowane na nr: 022 443 50 40 

8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: wilanow.zzp@um.warszawa.pl 

9. Zamawiający nie występował dla niniejszego postępowania o przyznanie środków pochodzących z 
budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie EFTA. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

E. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej 
Zamówienie na zagospodarowanie terenów zostało podzielone na 2 części: 
Część I –  Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysoki, 
Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej.  
Wszystkie zapisy SIWZ dotyczą odpowiednio każdej części zamówienia, chyba że wskazano odrębne 
regulacje.  
Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które może zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 
Każdy z Wykonawców może złożyć oferty w odniesieniu do wymienionych części zamówienia, przy czym 
na każdą z ww. część Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.  
Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą. 
 
F. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
G. Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom  

i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z prac  
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda, zgodnie z art. 36a  
ust. 1 i 36b ust. 1 ustawy, wskazania przez Wykonawcę wg Załącznika nr 4 do SIWZ części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców.  
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o 
realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.  
Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia.       
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2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający zażąda, 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 takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku zamówień na 
dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w 
realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, który udostępniał zasoby. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu 
wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieści 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.2.b SIWZ 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w 
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w  III.C.2.b oraz III.E.2 SIWZ. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Przepisy pkt 5, 6 i 7 powyżej stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

H. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie 

m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 

Kto administruje moimi danymi? 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest 

Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.  

 Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące 

Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je 

wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. 

Dlaczego moje dane są przetwarzane? 
 Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z 

mailto:iod@um.warszawa.pl
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dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach 

sprawowania władzy publicznej. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie 

będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy1.  

Jak długo będą przechowywane moje dane? 
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez 

okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do 

realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. 

Kto może mieć dostęp do moich danych? 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  

w szczególności: 

 podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; 

 każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp 

oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

 podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa;  

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? 

 Ma Pani/Pan prawo do:  

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 

 nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

 wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne 

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

 Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

 Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa. 

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

                                                           
1
 Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej. 
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 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

 dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 2  w przypadku 

powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy 

Pani/Pana danych osobowych. 

 Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 

 
UWAGA  
Zamawiający informuje, iż:  

- udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, ze zm. 3) ), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia; 

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 

2016/679, 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 (daty zakończenia postępowania) o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu; 

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą; 

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI 

 
A. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu 

obywatelskiego m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: Część I – Więcej zieleni mniej betonu na 

Wilanowie Wysokim, Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej. 

Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w załącznikach do niniejszej SIWZ. 

Wykonawcy zobowiązani są wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

dokumentacją przedmiotu zamówienia, a także kosztorysem i wzorem umowy wraz z załącznikami- 

odpowiednio do każdej części zamówienia. 

                                                           
2
 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000. 
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A.1. CZĘŚĆ I – Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim. 
Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego m.st. 
Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: Część I – Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim, 
zgodnie z częścią projektu  wykonawczego stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 
Lokalizacja inwestycji: 

1. skrzyżowanie ulic ul. Goplańska i Niemirowska, 
2. skrzyżowanie ulic Lentza i Jabłonowskiego, 
3. skrzyżowanie ulic Lentza i Kubickiego, 
4. skrzyżowanie ulic Lentza i Resorowa, 
5. skrzyżowanie ulic Resorowa i Radosna 
 
Roboty do zrealizowania: 

1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg 

W ramach projektu przewiduje się rozbiórki elementów chodników – nawierzchni z podbudową  
(min. 20 cm) oraz obrzeży drogowych i opaski z płyt betonowych. Pozostawia się słupki wygradzające i 
krawężniki. 
 

Lp. kostka betonowa 
z podbudową 
20cm i obrzeżami 

asfaltobeton z 
podbudową 20cm 

wycięcie 
asfaltobetonu 

 

słup 
ogłoszeniowy 

 

lokalizacja m2 m2 mb szt. 

1  95 23 1 

2 92,6    

3 73    

4. 37    

5. 16    

Razem 216,6 95 23 1 

 
2. Roboty drogowe z ustawieniem obrzeży drogowych. 

Po rozebraniu nawierzchni i podbudowy należy ustawić obrzeża drogowe 8x30x100cm na podsypce 
piaskowo-cementowej jako ograniczenie chodników od rabat krzewiastych (sytuacja wg rysunków 1/2, 
2/2, 3/2, 4/2, 5/2, przekrój wg rysunku 06 projektu wykonawczego) oraz powtórnie ułożyć kostkę 
betonową do obrzeży. 
W przypadku ul. Resorowej należy ułożyć 0,5m opaskę z kostki z odzysku od strony ulicy i krawężnika 
drogowego. Sadzony żywopłot za opaską należy odgraniczyć od ulicy niskim wygrodzeniem jako 
kontynuację istniejącego wygrodzenia we wcześniejszych rabatach z żywopłotem. Opaska również w 
przypadku ul. Lentza i Kubickiego. 

Lp. obrzeże '8'  kostka opaski wypełnienie asf. przełożenie kostki 
przy obrzeżu 

lokalizacja mb m2 mb m2 

WU_1 23  23 11,5 

WU_2 47,9   23,95 

WU_3 70,2 23,5  35,1 

WU_4 97,5 20,7  48,75 

WU_5 8   4 

Razem 246,6  44,2 23 123,3 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH 



Postępowanie nr 21/WOŚ/2020 
Nr sprawy UD-XV-ZZP.271.21.2020.CMI 

   

 

Strona 8 z 29 

Warszawa 2020 

• opaski z kostki betonowej z odzysku: 44,2m2 
• oporniki betonowe 8x30x100cm: 246,6mb 

3. Projektowana zieleń 
3.1 Drzewa 

NR NAZWA 
ŁACIŃSKA 

NAZWA 
POLSKA 

ROZSTAWA 
wielkość dołu 

OBWÓD PNIA 
NA WYS. 
100cm(cm) 

ILOŚĆ (szt.) POW. (m²) 

D1 Prunus 
‘Kanzan’ 

Wiśnia 
‘Kanzan’ 

szpaler X4, Pa 220, 20- 
25 

3  

D2 Sorbus 
intermedia 

Jarząb 
szwedzki 

szpaler X4, Pa 220, 20- 
25 

6  

D3 Tilia 
tomentosa 
‘Brabant’ 

lipa 
srebrzysta 
‘Brabant’ 

szpaler X4, Pa 250, 20- 
25 

4  

razem 13  

3.2 Róże okrywowe 

NR NAZWA 
ŁACIŃSKA 

NAZWA 
POLSKA 

ROZSTAWA 
wielkość dołu 

WIELKOŚĆ 
POJEMNIKA 
wys.(m) 

ILOŚĆ 
(szt.) 

POW. 
(m²) 

Ro1 Rosa ‘Marathon’ Róża 
okrywowa 
‘Marathon’ 

4szt./m2 
0,5x0,5m 

wys.min.0,35m 
pojemnik 
trzylitrowy 

289 73 

Ro2 Rosa ‘The Fairy’ Róża 
okrywowa ‘The 
Fairy’ 

4szt./m2 
0,5x0,5m 

wys.min.0,35m 
pojemnik 
trzylitrowy 

698 174,6 

razem 987 247,6 

BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ I ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJACYCH 
1. drzewa - obwód pnia 20-25cm mierzony na wys.100cm - 13 szt.  
2. róże okrywowe - pojemnik trzylitrowy - 987 szt. pow. 247,6 m²  
3. krzewy żywopłotowe - pojemnik dwulitrowy - 110 szt. pow.11 m² 2  
4. powierzchnia korowania - gr. 5cm, frakcja 0,5- 2cm (drzewa, krzewy) – 30 m3 pow. 252,5 m²  
5. Mocowanie bryły korzeniowej drzewa - system np. typu TREELOCK lub tożsamy – 13 kpl. 
6. Ekran przeciwkorzenny o wysokości 50 cm i grubości 1mm typu RootBlock lub tożsamy. 

4. GWARANCJA 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.  

UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.  
 
5. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

5.1 Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 
zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu 
zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. 

5.2 Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia – to wszystkie czynności przy zagospodarowaniu terenu określone w opisie 
przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie 
budowy. 
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5.3  Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o 
których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania 
przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu osób, o 
których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

5.4 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wskazanych powyżej. 

5.5 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 

5.6 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku 
zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się 
odpowiednio. 

 
A.2. Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej. 
Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego m.st. 
Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej. 
 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów  
z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy, na terenie Dzielnicy Wilanów pn. „Zielona Poczekalnia przy 
pętli autobusowej” zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

 

UWAGA – REALIZACJA PROJEKTU TYLKO W ZAKRESIE ETAPU I określonego w załączonym projekcie 
wykonawczym 

 

1. Roboty do zrealizowania: 
 

1. Nawierzchnie żwirowe 

1.1 Roboty ziemne przygotowanie terenu wraz z wywozem urobku . 

1.2 

nawierzchnia mineralno-żywiczna z naturalnego kruszywa typu Ganse Grand , kolor szary. 
Konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia 0-8 mm typu Hanse Grand 3 cm - warstwa 
dynamiczna typu 0-16 mm typu Hanse Mineral 5 cm - warstwa z kruszywa mineralnego 0-
31,5 mm 12 cm - warstwa odsączająca z piasku 10 cm. 

1.3 
obrzeże lekkie 5 x 20 x 100 cm ułożone na ławie betonowej C12/15 (B15), na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4, grubości 5 cm i pospółce grubości 10 cm 
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2. Mała architektura 

2.1 ławka warszawska wraz z montażem 

  Kosz stalowy okrągły 

3. Zieleń 

3.1 Roboty ziemne i uprawa gleby 

3.3 

Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 
głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów Spiraea × cinerea 'Grefsheim' pojemnik 
trzylitrowy 

3.4 Mulczowanie terenu 

 
2. Dobór projektowanych roślin. 

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba 
sztuk w 
grupach  

Liczba 
 sztuk 
łącznie 

Poje-
mnik 

Wymiar 
cm 

1. 
Spiraea ×cinerea 
'Grefsheim' 

Tawuła szara 
'Grefsheim' 

3+4+23 30 
trzy-
litrowy 

40-60 

 
Szczegóły określa projekt wykonawczy wykonany przez Aster-Park L. Ozimkowska, J. Wojtatowicz, ul. Wileńska 
72/22, 05-200 Wołomin stanowiący załącznik do OPZ. 
 
3. GWARANCJA 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 
UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.  
 

4. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

4.1 Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu 

zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. 

4.2 Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia – to wszystkie czynności przy zagospodarowaniu terenu określone w opisie 

przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie 

budowy. 

4.3 Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób,  

o których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania 

przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu osób, o 

których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4.4 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wskazanych powyżej. 

4.5 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 

4.6 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z 

pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku 

zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu 

zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się 

odpowiednio. 

Uwaga:  

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 

3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne z opisywanymi. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, 

że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub 

pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować 

takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, 

urządzeń, itp. równoważnych.  

- Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp., jeżeli występują w opisie przedmiotu zamówienia 

(nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie 

art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 

 

B. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: 

 

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowywania terenu 
45112710- 5 - Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 
C. Termin wykonania zamówienia 

Termin zakończenia realizacji prac ustala się do dnia 30.11.2020 r.  
 
D. Gwarancja 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 
UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.  
 
E. Informacja o powtórzeniu zamówień 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
A. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

c.1) Wykonawcy: 
c.1.1) Część I 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
należycie przynajmniej 2 roboty budowlane o wartości wynoszącej co najmniej 65.000,00 zł brutto każda 
z robót, polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni. 
W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – wówczas wartość 
tego zamówienia ustala się jako równowartość tej kwoty w zł przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 
ogłoszenia niniejszego zamówienia. 
c.1.2) Część II 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
należycie przynajmniej 2 roboty budowlane o wartości wynoszącej co najmniej 14.000,00 zł brutto każda 
z robót, polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni. 
W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – wówczas wartość 
tego zamówienia ustala się jako równowartość tej kwoty w zł przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 
ogłoszenia niniejszego zamówienia. 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy. 

Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi 
wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1)c.1.1) lub c.1.2) SIWZ.   

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Warunek określony w III.A.1.2)c)c.1)c.1.1) lub c.1.2) SIWZ  musi być spełniony w całości przez co 
najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów 
musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 
 
B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12 – 23 ustawy. 
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
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wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
pkt. III.B.4 SIWZ. 
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu   
 
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia wypełnionego formularza oferty o treści 
zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 1.1, 1.2 do SIWZ.   
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wypełnionego kosztorysu ofertowego, 
stanowiącego odpowiedni do części zamówienia  Załącznik nr 1.1.K, 1.2.K do SIWZ.  
 
2. Ponadto do oferty należy załączyć:  
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej  
ze wzorem stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 2.1, 2.2 do SIWZ,  

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej  
ze wzorem stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 3.1, 3.2 do SIWZ,  

c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o 
samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio do części 
zamówienia Załącznik nr 4.1, 4.2 do SIWZ,  
 
d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, 
informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych 
do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię 
pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy,  
Uwaga - Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 
e) w przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, 
potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
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W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o 
podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio do części zamówienia 
Załącznik nr 4.1, 4.2 do SIWZ 
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.  

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:  
i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu  

ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu 
zamówienia  

iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  

iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności 
dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).  

Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10.1, 10.2 do SIWZ 
UWAGA  
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji  
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w  pkt 1 Załącznika nr 8.1, 8.2 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć  ww. oświadczenie wraz z 
ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 8.1, 8.2 do 
SIWZ.  
 
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania.  
3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2.c SIWZ:  
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
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 rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c.)c.1)c.1.1) lub c.1.2) SIWZ – wykaz robót 
stanowi odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 9.1, 9.2 do SIWZ.  
- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 
III.C.3.3.1.a) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 
tym zakresie. 
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- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.). 
Cześć I i II zamówienia: 
 
Uwaga  
W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w 
zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu 
podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego 
traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego polegał 
na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli 
faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 
925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. 
 
4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu  
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VIIC SIWZ.  
 
 
D. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy. 
  
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych 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, zgodnie z III.D.9 SIWZ. 
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 4.1, 4.2 do SIWZ. 
5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach 
którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w 
III.A.1.2)c)c.1.1) lub c.1.2) SIWZ.   
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6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.D.1 SIWZ. 
7. 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 III.C.2.b. SIWZ. 
8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
9. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, 
potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.  

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:  
v. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

vi. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu 
zamówienia,  

vii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  

viii. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności 
dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).  

Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10.1, 10.2 do SIWZ. 
 
E. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 
 
1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz  
z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub 
informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym 
odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 4.1, 4.2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale  
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu 
przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.  
Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia.  
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z 
ofertą oświadczenie, o którym mowa w III.C.2.b SIWZ wg wzoru określonego w Załączniku nr 3.1, 3.2 do 
SIWZ, w którym zamieszcza informację o tych podwykonawcach. 
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F. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka 
cywilna/konsorcjum) 
 
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej 
Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby 
wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno 
zawierać w szczególności wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 

 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; 
c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika; 
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego 

adres należy wpisać w formularzu oferty; 
e) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.A.1 SIWZ; 

g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt. III.C.2.a i b SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; 

h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.C.4 
SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1)c.1.1) lub c.1.2) SIWZ musi być spełniony w całości przez co 
najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z 
podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu 
doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), 

j) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C.7 SIWZ, 
przy czym: 
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.C.3.3.1. SIWZ składa odpowiednio 
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 
III.A.1.2)c)c.1)c.1.1) lub c.1.2) SIWZ. 

                         
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określa cenę wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego 
stanowiącego odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 1.1K, 1.2.K do SIWZ. Tak skalkulowaną 
cenę wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w formularzu 



Postępowanie nr 21/WOŚ/2020 
Nr sprawy UD-XV-ZZP.271.21.2020.CMI 

   

 

Strona 18 z 29 

Warszawa 2020 

ofertowym w pozycji 1 (wynagrodzenie kosztorysowe). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
formularza oferty wraz z kosztorysem ofertowym. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część 
oferty. Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty oferowane przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach kosztorysu ofertowego oraz załączenia go do oferty. Niedopuszczalne jest wprowadzenie 
przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisach pozycji, jednostkach miary czy ilościach, 
opuszczenie lub dodanie pozycji w porównaniu ze wzorem. Niezłożenie kosztorysu ofertowego albo 
pominięcie lub dodanie jakiejkolwiek pozycji zmieniającej zakres zamówienia spowoduje odrzucenie 
oferty. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto 
(z należnym podatkiem VAT). Cena oferty, wynikająca bezpośrednio z łącznej wartości kosztorysu 
ofertowego, musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji 
alternatywnych) i winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia (obliczony na podstawie 
kosztorysu ofertowego i wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia  i wzorze umowy 
elementów cenotwórczych) oraz winna zawierać podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie, tj. zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT 
należy do obowiązków Wykonawcy. 

3. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z cenami 
jednostkowymi zawartymi w formularzu cenowym Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy 
Podstawą do wystawienia faktury będą:  
- kosztorys powykonawczy, obejmujący rzeczywistą ilość wykonanych prac, sporządzony przez 
Wykonawcę oraz  
- protokoły wprowadzenia i odbioru robót, podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Wszystkie wartości, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 
ze zm.). 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, tj. konieczności odprowadzenia bezpośrednio przez 
Zamawiającego podatku VAT do właściwego Urzędu Skarbowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. 
9. Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywania zamówienia. Od Wykonawcy wymagane jest 
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny z należytą 
starannością. 

 
V. TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
A. Tryb oceny ofert 
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
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2. Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty  
Oferty ocenione jako niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone. 
II etap: ocena merytoryczna  
W II etapie badana będzie oferta Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.  
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.   
 

B. Kryteria oceny ofert 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty na Część I i II zamówienia Zamawiający przyjął następujące 

kryteria przypisując im wagę: 
1) Cena brutto: 60 pkt, 
2) Rozszerzony okres gwarancji: 40 pkt. 

 
B.1. Cena brutto za realizację całego zamówienia dla Części I i II C – według następującego wzoru:  

     Obliczenie ilości punktów:  
 

najniższa cena ofert brutto Części c zamówienia 
Cc =  -----------------------------------------------------------------     x 60, 

                                   cena oferty badanej brutto Części c zamówienia  
gdzie: 
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny, 

c – indeks dolny c, odpowiednio Część I, II zamówienia    
60 pkt – waga kryterium. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Z tytułu kryterium cena brutto Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

 
B.2. Rozszerzony okres gwarancji na wykonane prace G -  

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty na Część I 

i II zamówienia. Przy ocenie rozszerzonego okresu gwarancji będzie punktowana oferta z zaoferowanym 

dodatkowym okresem gwarancji na wykonane prace. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy według 

poniższej zasady: 

Minimalny okres 

gwarancji na wykonane 

prace wynosi 

Oferowany dodatkowy 

okres gwarancji  wynoszący 

Ostateczny okres 

gwarancji  

wyniesie 

Liczba przyznanych 

punktów dla  

Części c w kryterium – 

Rozszerzony okres 

gwarancja  /pkt/ 

24 miesiące 6 miesięcy 30 miesięcy Gc = 10 

24 miesiące 12 miesięcy 36 miesięcy Gc = 20 

24 miesiące 18 miesięcy 42 miesiące Gc = 30 
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24 miesiące 24 miesiące i więcej 
48 miesięcy i 

więcej  
Gc = 40 

c – indeks dolny c, odpowiednio Część I, II zamówienia.    

Minimalny, wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny, wymagany okres 24 miesięcy – Zamawiający 

ofertę odrzuci. 

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty jeden z czterech nw. dodatkowych okresów, o 
który zostanie wydłużona 24 miesięczna gwarancja na  wykonane prace: 
- o dodatkowe 6 miesięcy,  
- o dodatkowe 12 miesięcy, 
- o dodatkowe 18 miesięcy,   
- o dodatkowe 24 miesiące i więcej. 
W przypadku gdy Wykonawca wskaże oferowany dodatkowy okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, 
przyjmuje się, że udzieli on gwarancji na okres wskazany w ofercie, jednakże w kryterium Rozszerzony 
okres gwarancji otrzyma on maksymalną liczbę 40 pkt.  
W przypadku gdy Wykonawca nie poda lub niewłaściwie poda ww. dodatkowy okres gwarancji, tzn. nie 

wskaże jednej z czterech powyższych możliwości, Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium oceny 

ofert – Rozszerzony okres gwarancji.   

Z tytułu kryterium „Rozszerzony okres gwarancji” Wykonawca może uzyskać maksymalnie  

40 pkt. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta na Część I i II która nie zostanie odrzucona, spełni 
wymogi ustawy i SIWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów – W, obliczoną według  
poniższego wzoru. 
Wc = Cc + Gc, 
gdzie:  
Cc, Gc – jak powyżej   

c – indeks dolny c, odpowiednio Część I, II zamówienia 
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy. 
 

VI. WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
 

VII. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
A. Opis przygotowania oferty 

 
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie 

z niniejszą SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Złożenie 
większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i 

dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem niniejszej 
SIWZ. Każde uchybienie może skutkować odrzuceniem oferty (wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty). 

7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację), w treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 
Należy zachować ciągłość numeracji włącznie z dokumentami, które Wykonawca zastrzega tylko do 
wiadomości zamawiającego, stosując zasadę o której mowa w pkt. VII.C. 

8. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien podać    adres 
zamawiającego oraz następujące oznaczenia: 

Oferta na Przetarg nr 21/WOŚ/2020  
Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego m.st. 

Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: 
Część I – Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim, 

Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej. 
Nie otwierać przed dniem …. …. *.2020 r. godz. 10:15  

(*wpisać ostateczną datę składania ofert) 
Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy, albo imieniem  
i nazwiskiem, siedziby, albo miejsca zamieszkania oraz dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, 
miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 

7. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty 
składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 
B. Forma oferty 
1. Oferta musi odpowiadać treści SIWZ oraz spełniać następujące wymogi: 

a) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) 
muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny 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 lub przez osoby odpowiednio upoważnione przez osoby 
uprawnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 

b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności,  

c) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski; 

d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty; 



Postępowanie nr 21/WOŚ/2020 
Nr sprawy UD-XV-ZZP.271.21.2020.CMI 

   

 

Strona 22 z 29 

Warszawa 2020 

e) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc, musi być parafowana własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-
e) ofertę, 

f) zaleca się sporządzenie załączników i dokumentów wg wzorów do SIWZ.  
2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał 

pełnomocnictwa (bądź jego notarialnie potwierdzona kopia) określający jego zakres i podpisany przez 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

3. Uwagi: 
a) załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę; 
b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego 
za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości; 

c) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku 
pieczęci imiennej.  

d) oświadczenia, o których mowa w III.C.2.a), b) i c) SIWZ należy złożyć w oryginale 
 
C. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

 
1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
wykonawca zastrzega przed dostępem innych uczestników postępowania, nie później niż w terminie 
składania dokumentów, winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu w sposób 
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

2. Brak jednoznacznego ww. wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

3. Utajnieniu mogą podlegać tylko te dokumenty, które zawierają informacje  
o przedsiębiorstwie przez które rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość  gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.  

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. By zastrzeżenie było 
skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:  
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny 

posiadający wartość gospodarczą,  
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,  
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności 

5. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

6. W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany będzie ujawnić te informacje, które 
Wykonawca objął swoim bezskutecznym zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania. 

  
VIII. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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A.  Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć do godz. 10:00 do dnia 15.09.2020 r. w Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Dzielnica Wilanów, 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2, w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17, należy pobrać numerek - litera „B”, 
godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, w poniedziałek dyżur Wydziału Obsługi 
Mieszkańców do godziny 18.00. W przypadku ofert dostarczanych osobiście lub przesłanych pocztą 
lub kurierem liczy się data i godzina dostarczenia oferty na stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-
17 w Wydziale Obsługi Mieszkańców. 

1. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, którą złożono po terminie. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek 

o wycofanie oferty powinien być złożony w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w opakowaniu  z 
adresem z pkt. VIII.A.1. i zatytułowanym:  

Wycofanie oferty – Przetarg nr 21/WOŚ/2020  
Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego m.st. 

Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: 
Część I – Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim, 

Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej. 
Wniosek o wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w pkt. VIII.A.1. przez 
Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do wycofania oferty. 
Ofertę wycofaną Zamawiający zwraca niezwłocznie.  
Oferta zmieniająca powinna być złożona w formie pisemnej w opakowaniu z adresem z pkt. VIII.A.1. i 
zatytułowanym:  

Oferta zmieniająca na Przetarg nr 21/WOŚ/2020 
Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego m.st. 

Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: 
Część I – Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim, 

Część II – Zielona Poczekalnia przy pętli autobusowej. 
Nie otwierać przed dniem …. …. *.2020 r. godz. 10:15  

(*wpisać ostateczną datę składania ofert) 
Ofertę zmieniającą należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w  pkt. VIII.A.1. 
 

B. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej nr 233 na II piętrze 

Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwarcia ofert podaje się  nazwę (firmy) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,   warunków 
płatności  zawartych w ofercie. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej.  
6. W części niejawnej badania ofert Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferta: 

a. wpłynęła od Wykonawcy uprawnionego do występowania w niniejszym przetargu, 
b. została prawidłowo podpisana, 
c. odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, 
d. odpowiada zasadom i wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych 

i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
7. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie. 



Postępowanie nr 21/WOŚ/2020 
Nr sprawy UD-XV-ZZP.271.21.2020.CMI 

   

 

Strona 24 z 29 

Warszawa 2020 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek. 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do    przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów. Dokumenty te 
muszą być złożone w wyznaczonym przez zamawiającego terminie w formie pisemnej, tj. w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania 
elektronicznych dokumentów powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 

C.   Termin związania ofertą 
1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
A.   Zawarcie umowy 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 
1. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, dopełnić 

następujących formalności: 
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonych w pkt IX.C 

SIWZ; 
2) złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się 

Wykonawców o udzielenie zamówienia. 
2. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na warunkach określonych we wzorze  umowy 

stanowiącym załącznik nr 7.1, 7.2 do niniejszej SIWZ. 
3. O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany w informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej  brutto. 
5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia. 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 

 
B. Zmiany postanowień zawartej umowy 
 
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy,  
w tym: 
- Wzór umowy § 2 ust. 3 i 4  
3. Termin zakończenia prac może ulec skróceniu w przypadku wykonania robót przed terminem  

lub przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, tj.: 
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1) konieczności wykonania robót dodatkowych, których żadna ze stron umowy nie mogła 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było 

przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego może 

powstać szkoda w znacznych rozmiarach, 

3) wystąpienia siły wyższej w postaci warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających 

realizację umowy w terminach określonych w ust. 2, 

4) działań osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie prac, a działania te nie są konsekwencją 

winy ani Zamawiającego ani Wykonawcy. 

4. Zmiana terminu prac nie spowoduje zmiany wynagrodzenia. 

- Wzór umowy § 6 ust. 3 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze 

udzielenia niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się 
doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem 
wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem 
umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego. Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
- Wzór umowy § 16  
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ  
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, 
zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  
w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
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społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron, w terminie  
od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, 
może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od 
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 

Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 
Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 
2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W 
takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi niezwłocznie po zapewnieniu środków przez Zamawiającego. 

- Wzór umowy § 17 



Postępowanie nr 21/WOŚ/2020 
Nr sprawy UD-XV-ZZP.271.21.2020.CMI 

   

 

Strona 27 z 29 

Warszawa 2020 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 
wymienionych poniżej: 
1) zmiany wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ogłoszonych po dniu zawarcia 

Umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 
2) zaistnienia, po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 
a) o charakterze niezależnym od stron, 
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 
d) której nie można przypisać drugiej stronie. 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i 
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenie. 

3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy – zmianie może ulec: 
a) termin realizacji Umowy, 
b) zakres robót wskazany w § 1 Umowy, zmniejszenie usług związane będzie  

z proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 10 ust. 
1, 

c) rezygnacji z części robót wskazanych w § 1 Umowy, zmniejszenie usług związane będzie z 
proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej  
w § 10 ust. 1, 

4) sposobu dostarczania faktur do Urzędu z powodu zmian regulacji wewnętrznych lub zmian 
organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy, 

5) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt. 3. 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 ust.3 Umowy.  
4. Zamawiający przewiduje zmianę cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym  

na okoliczność waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 niniejszej umowy. 
5. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt 2 Umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie  
7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien 
zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają sporządzenia 
pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

 
C. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej  brutto, które ma służyć pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach: 
a. pieniądzu, 
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b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –      kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancji bankowej, 
d. gwarancji ubezpieczeniowej, 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju     Przedsiębiorczości. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią 

kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów) nr 73 
10301508 0000 0005 5001 6109 Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 
Warszawa z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr 21/WOŚ/2020 Część I lub II – zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy” oraz dokładnej  nazwy i adresu firmy. Zamawiający przechowuje 
zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym, a następnie zwraca z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek banku Wykonawcy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, należy złożyć je  pracownikowi 
merytorycznemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Beneficjentem wskazanym w 
gwarancji/poręczeniu musi być m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 
Warszawa. Zabezpieczenie powinno zawierać w swojej treści zobowiązanie do nieodwołalnej i 
bezwarunkowej zapłaty żądanej przez Zamawiającego kwoty na pierwsze oświadczenie 
Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie. Zaleca się, aby 
Wykonawca przed podpisaniem umowy przesłał Zamawiającemu wzór gwarancji/poręczenia na nr 
faksu: (22) 44 35 040 lub adres e-mail: wilanow.zzp@um.warszawa.pl, w celu ostatecznego 
ustalenia treści. 

5. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
6. Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami  zawartymi 

w projekcie umowy. 
 
D. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy  
Wykonawca jak również Podwykonawca/y zobowiązani są do posiadania polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca oraz Podwykonawca/y są w okresie realizacji 

Umowy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
X. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 
wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ww. ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 
Spis załączników: 
1.1- wzór formularza oferty Część I, 
1.2 - wzór formularza oferty Część II, 
1.1.K – kosztorys ofertowy Część I, 
1.2.K – kosztorys ofertowy Część II, 
2.1, 2.2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Część I, II,  
3.1, 3.2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Część I, II, 
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4.1, 4.2 - informacja o podwykonawcach Część I, II, 
5.1, 5.2 -  opis przedmiotu zamówienia Część I, II, 
6.1, 6.2 - dokumentacja przedmiotu zamówienia Część I, II (projekt, STWiOR), 
7.1, 7.2 - wzór umowy Część I, II, 
8.1, 8.2 - informacja o grupie kapitałowej Część I, II, 
9.1, 9.2 - wykaz robót Część I, II, 
10.1, 10.2 - pisemne zobowiązanie podmiotu I, II.  
 
 

Komisja przetargowa w składzie: 
 

1. Joanna Strzelecka  – Przewodnicząca Komisji ……………………………….. 

2. Celina Milewska  – Sekretarz Komisji  ……………………………….. 

3. Katarzyna Kozik   – Członek Komisji  ……………………………….. 

4. Marta Popieluch  – Członek Komisji  ……………………………….. 

5. Piotr Kowalczyk   –  Członek Komisji  ……………………………….. 

 
 
 
 
Zatwierdzam niniejszą  SIWZ z załącznikami:   
 
 
     
 …………………...................................... 

                                                                       (data i podpis)  
     

 
  


