
 1

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku 

 w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 
 k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Zatwierdził: 

 

                    /-/ Urszula Wacowska 

          Dyrektor  

Pałacu Młodzieży w Warszawie 

 

 

 

 

 

Warszawa, 19 października 2016 r. 
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CZĘŚĆ I 
 

P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E  
 
1. Informacja o Zamawiającym  

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi: 
Pałac Młodzieży w Warszawie, z siedzibą Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Teresa Kulik – Kierownik sekcji ekonomicznej 
e-mail: tkulik@pm.waw.pl, fax: 22-620-54-11,  
  
2) w zakresie spraw formalno-prawnych: Marek Okniński  tel.: 781-799-991. 

 
3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w 
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 

 
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
5.1.  Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować 

na adres: 

Pałac Młodzieży w Warszawie    

 00-901 Warszawa 

  Pl. Defilad 1 (PKiN) 

fax.: (22) 620-54-11, 

 e-mail: tkulik@pm.waw.pl 
 
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek: 800-1600 

5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za 
pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy spełnieniu wymogów określonych 
w pkt 5.3. SIWZ. 

5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą 
faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 
Zamawiającego na adres podany w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem wymaganego terminu. Każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości 
elektronicznej. 

5.4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.  
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CZĘŚĆ II 
 
P R Z E D M I O T  Z A M Ó W I E N I A  I  T E R M I N  J E G O  R E A L I Z A C J I   
 
6.1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 19875W. Zamawiana instalacja składać się 
będzie z 75 modułów fotowoltaicznych o mocy 265 Wp każdy. Do przemiany napięcia stałego z modułów 
fotowoltaicznych zainstalowany zostanie jeden falownik. Zainstalowanie na dachu budynku pokrytego 
blacho-dachówką. Wytworzona energia będzie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Jej nadmiar 
będzie bilansowany z energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Brak napięcia w sieci energetycznej 
będzie powodował wyłączenie instalacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w 
dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik do SIWZ oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. 

 
6.2. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy wymaga, by osoby bezpośrednio wykonujące roboty objęte 
przedmiotem zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę.   
 
6.3. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta 
materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów 
posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub 
posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w siwz oraz spełniających wymogi 
odpowiednich polskich norm / aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 6.4. siwz. 
 
6.4. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i 
produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o 
wyrobach budowlanych, z wyłączeniem materiałów, wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 
1998 w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów 
podstawowych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy 
technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne 
(AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać 
stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,  
oraz projektach. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem 
wykonywania robót w/w dokumentów dotyczących stosowanych materiałów.       
Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany 
będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty certyfikaty, aprobaty techniczne  lub zezwolenia 
na stosowanie materiałów w budownictwie na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 
 
6.5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych 
zdarzeń przez cały czas realizacji umowy, w tym w przypadku zaistnienia konieczności przerwania 
prowadzonych robót ze względu na warunki atmosferyczne. Koszty zabezpieczenia muszą być ujęte w cenie 
realizacji przedmiotu zamówienia. Przerwa w prowadzeniu robót spowodowana warunkami 
atmosferycznymi nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
b) dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz                      
zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót, 
c) wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające 
rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,  
d) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności 
w zakresie wykonania robót objętych zamówieniem.  Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o 
pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników  robót objętych zamówieniem, 
które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. 
W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie. 
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e) poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, 
ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, 
materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy. 
 
6.6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące 
przedmiotem zamówienia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
zastosowane materiały, na czas min. 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z 
tym, że dla materiałów okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta nie krócej 
jednak niż 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy stanowi jedno z kryteriów oceny 
ofert i punktowane będzie w sposób opisany w pkt. 26.c. SIWZ. 
6.7. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączone do 
niniejszej SIWZ przedmiary robót zachowując kolejność pozycji zgodną z otrzymanym przedmiarem robót.  
Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej z wyszczególnieniem robocizny, cen 
materiałów, cen najmu lub pracy sprzętu budowlanego oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów 
pomocniczych nie objętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu 
materiałów. Zamawiający informuje, że wskaże miejsca w których wykonawca będzie mógł pobierać 
energię elektryczną i wodę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.  
6.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6.9. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Wspólny słownik zamówień (CPV) – klasyfikacje: 
- kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
                  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
                  45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych. 
 
7. Warunki realizacji zamówienia 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiącymi 
załącznik do niniejszej specyfikacji (SIWZ). 
 

8. Termin realizacji zamówienia. 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający 
przewiduje, że umowa o wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana ok. 15 listopada 2016 
r. Zamawiający oczekuje, że wykonawca będzie w celu dotrzymania terminu realizacji zamówienia zdolny 
do realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia również w weekendy i dni wolne od pracy. W 
przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią prowadzenie robót, co zostanie potwierdzone przez 
inspektora nadzoru działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, termin realizacji zamówienia zostanie 
przedłużony o ilość dni odpowiadających wstrzymaniu prowadzenia robót z wyżej wskazanych powodów. 
 

9. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

 

10. Zamówienia uzupełniające 

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

  

11. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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CZĘŚĆ III 

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 
 

12. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
      a)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
      b)  zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

12.1. Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki 
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1. 

 
12.2. Warunki udziału w postępowaniu 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 

12.2.1.  na potwierdzenie spełnienia warunku: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 300.000,00 zł.; 

2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej   

a) wykonawca wykaże należyte wykonanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie - robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie co najmniej 5 robót budowlanych, 
obejmujących każdorazowo zamontowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku o mocy 
zainstalowanej nie mniejszej niż 16kW.  

 

13. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu: 

13.1. Oferta powinna składać się z: 
a)  wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym 

Załącznik do SIWZ 
b)  wypełnione i podpisane (parafowane) kosztorysy ofertowe ,  
c)  pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 
d)  pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie. 
e)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do 

wzoru Formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w pkt. 13.1.e) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

g)   wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
oświadczenie, o którym mowa w 13.1.e) niniejszej SIWZ/zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1.e)  niniejszej SIWZ. 
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h)   wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 13.1.e) 
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1.e) niniejszej SIWZ. 

i) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których 
mowa 26.1.b.) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami - wg wzoru określonego w Załączniku do SIWZ - obowiązuję w przypadku gdy 
wykonawca ubiega się o uzyskanie punktów w ramach kryterium wskazanego w pkt. 26.1.b.) 
SIWZ. 

j) oświadczenie o którym mowa w pkt. 22.5.SIWZ. 
13.2. 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 załączniku 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. 

13.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 12.2. : 

a) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku określonego w pkt. 12.2.1.2.a) 
SIWZ,  wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,  
daty, miejsca  wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, 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. Do wykazu robót budowlanych Wykonawca powinien dołączyć 
informację, czy  roboty wymienione w wykazie robót budowlanych wykonał sam czy potwierdzają 
wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i 
doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części 
zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ, 

b) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną  przez  zamawiającego w pkt. 12.2.1.1. SIWZ. 

c) Tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach 
danych. 
 
Uwaga: 

            Zamawiający może jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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13.4. 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 17.9 SIWZ. 

 
14. Oferta wspólna 

14.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać 
będzie następujące wymagania:  

14.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

14.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i 
zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

14.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.  

14.1.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione 
wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną osobno). 

14.1.5. Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa 
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w 
miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

14.1.6. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 13.2. lit. c) każdy z uczestników oferty wspólnej składa 
indywidualnie.  

14.1.7. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 

14.1.8. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 14.1.7. SIWZ, muszą być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 

14.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, 
którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 

14.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
15. Wykonawca zagraniczny 
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez 
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
 
16.  Wadium przetargowe 
1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium  
w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).  
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2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
 

a) w pieniądzu; 
b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) w gwarancjach bankowych; 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę określoną w pkt 17.1. SIWZ należy wpłacić 
na konto Zamawiającego nr 43 1030 1508 0000 0005 5009 2115. 
Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 
 
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją 
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. 
 
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 
17.2 SIWZ oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Beneficjentem takich 
dokumentów musi być Zamawiający wskazany w pkt 1 SIWZ. 

6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązania zgodne z art. 46 
ust. 4a i ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy. 
 
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wadium musi zostać wniesione, co najmniej na cały 
okres związania ofertą. 
 
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
 
9. Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia lub zatrzyma wadium na zasadach 
określonych w art. 46 ustawy. 
 
10. Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez podmiot 
uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
polskie sądy powszechne.  
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CZĘŚĆ IV 
Z A S A D Y  P R Z Y G O T O W A N I A  O F E R T Y  

 
17. Opis sposobu przygotowania ofert  

17.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ.  

17.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. 
Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania  alternatywne lub oferty 
wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

17.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące 
wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie 
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem,  

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (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,  

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał 
pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt 14.1.2, oraz 17.3. lit. b SIWZ) 
należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego 
Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że Specyfikacja stanowi 
inaczej. 

17.4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

17.5. Określone w pkt 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być 
sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

17.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski. 

17.7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 

17.8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku 
pieczęci imiennej. 

17.9. Tajemnica przedsiębiorstwa 

a)  W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym 
opakowaniu co oferta.  

b)  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. 
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

c)  By zastrzeżenie o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
dowody na to, że: 
- zastrzeżone informacje maja charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny 

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

d) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości 
publicznej. 

 
18. Opakowanie oferty 

18.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym 
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  

18.2. Opakowanie musi być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia 
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem. 

18.3.  Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 
 

Pałac Młodzieży w Warszawie    

 00-901 Warszawa 

  Pl. Defilad 1 (PKiN) 

OFERTA 
w  postępowaniu pn.   

 „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku 
 w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 

 k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie” 
 

Nie otwierać przed godz. 08.15 w dniu 03 listopada 2016 r. 

18.4. W przypadku oferty wspólnej – Wykonawców występujących wspólnie - należy na opakowaniu 
wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z 
zaznaczeniem pełnomocnika. 

19. Koszt przygotowania oferty  
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 
20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 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 ofert. 

20.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

20.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

20.4. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej, na której 
jest zamieszczona specyfikacja: 

 http://www.pm.waw.pl 
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             W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

20.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 

 

21. Zmiana treści specyfikacji i treści ogłoszenia 
21.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której jest ona zamieszczona: 

              http://www.pm.waw.pl 

21.2. Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,          
a informację o zmianach ogłoszenia – w swojej siedzibie oraz na ww. stronie internetowej. 

21.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści o tym 
informację na ww. stronie internetowej. 

 
22. Sposób obliczania ceny oferty 

22.1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza oferty (wg wzoru stanowiącego załączniki do 
SIWZ). Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do 
formularza oferty. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących 
pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami stawki podatku VAT, 
kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 

22.2. Ceny jednostkowe przyjęte w ostatecznym formularzu cenowym będą stałe w czasie objętym 
umową.  

22.3. Oferowane ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i wzorem 
umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen 
materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar 
należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, 
transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji 
przetargowej. 

22.4. Ceny powinny być liczone w walucie polskiej 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 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 
r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). 

22.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty 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, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

 
23. Waluty obce 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.  
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CZĘŚĆ V 
 

T R Y B  O C E N Y  O F E R T  I  Z A S A D Y  W Y B O R U   
N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J  O F E R T Y  

 
24. Tryb oceny ofert 
Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  
Oferty oceniane będą w 3 etapach: 
I etap:  wstępna ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty niespełniające 
wymagań określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone, a w 
przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną 
odrzucone.  
II etap:  ocena merytoryczna według kryterium określonego w pkt. 25 niniejszej specyfikacji. W II etapie 
rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających 
wykluczeniu.  
III etap: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie zapisem pkt. 13.3 SIWZ w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. 
 
25. Kryteria oceny ofert 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując 
im odpowiednio wagi procentowe: 
 

1. Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 60 % 
2. Wydłużenie okresu gwarancji – 30% 
3. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 10%  

26. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
a) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT)” zostanie 
dokonana według następujących zasad: 
Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą 
w przedmiotowym kryterium, tj. 60 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt pozostałe oferty uzyskają 
wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
                                

                    W
Cb
CnW 1  

W1 - wartość punktowa w kryterium „cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT)”  

Cn - najniższa cena ofertowa  
Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 60 
 
b) Ocena ofert w zakresie kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia” zostanie dokonana według następujących zasad: 
Wykonawca, który złoży wraz z ofertą oświadczenie (w formie wykazu o którym mowa w pkt. 13.1.i.), że w 
składzie zespołu realizującego przedmiotowe zamówienie będzie przez cały okres jego realizacji, co 
najmniej jedna osoba posiadająca, od co najmniej 5 lat, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.          
z 2000r. Nr 106 poz. 1126 ze zm), w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę do składu zespołu realizującego zamówienie musi być wpisana na listę członków właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
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Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, 
poz. 42 z późn. zm.), oraz posiadać doświadczenie w nadzorowaniu po stronie Zamawiającego lub 
Wykonawcy (minimum 5 robót budowlanych w okresie 5 lat poprzedzających termin składania ofert), 
których przedmiot każdorazowo obejmował montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 
zainstalowanej co najmniej 16kW – otrzyma 10 punktów w ramach niniejszego kryterium; 
 
c) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” – według następującego 
wzoru: 
 
                                                  Okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej 
ilość punktów przyznanych ofercie =   ----------------------------------------------- x 100 x waga kryterium  
             najdłuższy zaoferowany w przetargu okres gwarancji   
 
Zamawiający oczekuje podania okresu gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia.  W 
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36 miesięczny okres gwarancji w ramach niniejszego kryterium 
uzyska 0 (zero) pkt. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji do 
wyżej wskazanego wzoru zostanie przyjęta liczba 60 miesięcy jako najdłuższy zaoferowany okres gwarancji. 
 
 
2. Iloczyn punktów uzyskanych przez ofertę w danym kryterium i procentowej wagi kryterium będzie 
stanowił ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium. 
 
3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 
 
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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C Z Ę Ś Ć  V I  
 

I N F O R M A C J E  O  T R Y B I E  S K Ł A D A N I A  I  O T W A R C I A  
O F E R T  

 
27. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
27.1. Ofertę należy złożyć zgodnie z adresem korespondencyjnym podanym w pkt 5 SIWZ  

w sekretariacie Dyrektora Pałacu Młodzieży w Warszawie do dnia 03 listopada 2016 r.  
do godziny 0815. 
UWAGA! W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU PAŁAC MŁODZIEŻY JEST 
ZAMKNIĘTY 

27.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 
 
28. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Dyrektora Pałacu Młodzieży w Warszawie w dniu  
03 listopada 2016 r. o godzinie 0830. 

 
29. Publiczne otwarcie ofert 
29.1. Otwarcie ofert jest jawne.  
29.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
29.3. Dokonując otwarcia ofert w kolejności w jakiej były składane Zamawiający każdorazowo będzie 

odczytywał numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy 
składającego ofertę, adres jego siedziby oraz cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz 
pozostałe informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. 

29.4. Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zamieści niezwłocznie na 
stronie internetowej. 

 
30. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
31. Zmiana i wycofanie oferty 
31.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  

w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą 
zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. 
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C Z Ę Ś Ć  V I I  

 
P O S T A N O W I E N I A  D O T Y C Z Ą C E  U M O W Y  

 
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 
stanowiącą 10 % ceny brutto realizacji zamówienia, w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru 
Wykonawcy): 
 

a)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; 
b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

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

 
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. W razie wniesienia przez Wykonawcę 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, warunkiem podpisania umowy jest, aby kwota 
zabezpieczenia została zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
 
3. Koszty związane z wystawieniem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w złotych (PLN) w kwotach 
wynikających z pkt 32.1. SIWZ. 
 
5. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego przez Wykonawcę w innej 
formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego i winna być dostarczona do Zamawiającego 
przed podpisaniem umowy. 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedstawione przez Wykonawcę w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać 
wypłaty na rzecz Zamawiającego do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. 
 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie z zasadami 
określonymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ.  
 
33. Termin płatności 
33.1. Terminy płatności za wykonywanie przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy  

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 
33.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
34. Kary umowne 

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 
 

35. Wzór Umowy 
35.1. Wzór umowy określony został w Załączniku  do niniejszej specyfikacji. 
35.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem 

zawartym w treści formularza ofertowego. Wzór Umowy nie podlega zmianie przez Wykonawcę.  
35.3. Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy. 
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36. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 
36.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wniesienia odwołania lub jego 
rozstrzygnięcia.  

36.2  Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

36.3. Do umowy wykonawca przedłoży kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie sanitarnym, elektrycznym i ogólnobudowlanym lub odpowiedni dokument 
stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w w/w zakresie 
sanitarnym, elektrycznym i ogólnobudowlanym oraz wpisy na listę członków właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego osób, które będą pełniły funkcje kierowników robót. 

36.4. Do umowy wykonawca przedłoży „Wykaz Pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych”. 

 
37. Podwykonawcy.  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia. 
37.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
37.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
37.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 
37.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przed-stawia  oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
37.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wy-kluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z po-wierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 
37.6. Przepisy pkt. 37.1 i 37.2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział 
to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
37.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
 
38. Inne postanowienia 
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.). 
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       ......................................, ................................ 

miejscowość   data   
 
 
......................................................................... 
                 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

WOJEWÓDZTWO:..................................................................................................................... 

TELEFON……………….……………….…..FAX:…………………………………………... 

REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 
      

      Pałac Młodzieży w Warszawie    
 00-901 Warszawa 

  Pl. Defilad 1 (PKiN) 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 
 k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając 
jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że 
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 
 

OFERTA  PRZETARGOWA  

1) Oferujemy wykonanie całości robót objętych zamówieniem, o których mowa w pkt. 6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których 

mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:  

  

…………………….................. zł (słownie: ......................................................................... złotych) 

+ VAT w wysokości………………………….……………………………........................... zł.   

(słownie ............................................................................................................................................zł.)  

co daje łączną cenę z VAT ………………………………........................................... zł  

(słownie: ………………………………………............................................................................ zł)*, 

 
          ............................................., ............... 2016 r.   ..………........................................................................................ 
              miejscowość   data                                                                                     podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 
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przy czym: 

-   dla robót elektrycznych: 
a) stawka roboczogodziny kosztorysowej netto (R) wynosi: …………PLN – (słownie 
……………………………………………………………………………….…………. PLN) 
 
b) wskaźnik kosztów pośrednich  (Kp) ........... % od (R, S) - (słownie: ...............procent od R,S), 

 
c) wskaźnik zysku (Z) ........ % od (R + S + Kp) - (słownie: ......................... procent od R+S+Kp), 

 
dla robót ogólnobudowlanych  
a) stawka roboczogodziny kosztorysowej netto (R) wynosi: …………PLN – (słownie 
……………………………………………………………………………….…………. PLN) 
 
b) wskaźnik kosztów pośrednich  (Kp) ........... % od (R, S) - (słownie: ...............procent od R,S), 

 
c) wskaźnik zysku (Z) ........ % od (R + S + Kp) - (słownie: ............................ procent od R+S+Kp), 

 
d) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) wynosi: 
 
Wk z = ………% od (M) – (słownie: ……………………………..……………….. procent od M), 

 
1) oświadczamy,  iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia; 

 
2) Zamówienie będzie  zrealizowane w ciągu ……………... *dni kalendarzowych licząc od dnia 

następującego po dniu podpisania umowy. 
* - należy wypełnić 

3)  oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

 
4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia; 
 
5) oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem 

zamówienia, oraz zastosowane materiały i zainstalowane urządzenia  na okres 
................................................... *miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
realizacji zamówienia z tym, że dla materiałów oraz zainstalowanych urządzeń okres ten nie 
będzie krótszy niż gwarancja udzielana przez producenta przy czym okres ten nie będzie 
krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego warunki gwarancji producentów użytych materiałów 
w ramach przeprowadzonych robót; 

* - należy wypełnić 
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6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych  tam 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

 
         7)  oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze 

umowy. 
 
8) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny ofertowej 
brutto; 

 
9) zobowiązujemy się do zastosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów  

i produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane  
i w Ustawie o wyrobach budowlanych, z wyłączeniem materiałów, wskazanych  
w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 w sprawie określenia wykazu wyrobów nie 
mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych. Jeżeli na przewidywany 
do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to będziemy dla nich 
posiadać następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie 
aprobaty techniczne (ETA).  

    
10) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części 

zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących robót**:  
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy 

        ** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru 
formularza oferty  część dotyczącą podwykonawców.  
 
11) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**: 
………………………………………..…………………………………………………………… 

      …………………………………….……………………………………………………………… 
* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na  zasobach innych podmiotach wpisać nie 

dotyczy. 
        ** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów  i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do   wzoru 

formularza oferty  część dotyczącą innych podmiotów.  
 

UWAGA: w przypadku,  gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy wypełnić 
załącznik nr 1 i  załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty również w  część dotyczącej innych 
podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga aby podmioty na zasoby 
których w zakresie doświadczenia powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu 
zamówienia. 

 
12) oświadczany, że wszystkie osoby wykonujące wszystkie czynności w zakresie wykonania robót 

i usług objętych zamówieniem będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. 
zm.),.  Kierownik/kierownicy  robót i usług objętych zamówieniem, będą  zatrudnieni w ramach 
stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w będzie również spełnione przez 
podwykonawców i wszystkie podmioty realizujące zamówienie. 
Oświadczamy, że przed zawarciem umowy przedłożymy w formie załącznika do umowy 
„Wykaz Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych”, którzy będą uczestniczyli 
w wykonaniu  robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i umowy. 
Zobowiązujemy się, że w/w pracownicy będą w okresie realizacji  umowy zatrudnieni na 
podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

 
 13) oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
 
14) oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione  

w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

 
 
 

                   ............................................., ............... 2016 r.   ..………........................................................................................ 
                      miejscowość  data                  podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 do oferty  
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................  
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców) 
Reprezentowany przez ………………………………….…………………………………………… 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na konkursie ofert na Wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 
 k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie oświadczamy, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego SIWZ . 

 

 
............................................., ............... 2016 r.   ..………........................................................................................................................... 
              miejscowość  data                    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik 
 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
.............................................,............... 2016 r.   ..………................................................................................................................................ 
              miejscowość data                           podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)Wykonawcy* 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
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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. 

 

 

        .............................................,............... 2016 r.   ..………............................................................................................................................. 
              miejscowość  data                               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 do oferty  
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................................  
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców) 
Reprezentowany przez  ………………………………………..……………………………………… 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Składając ofertę w konkursie ofert na Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w 
Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-
mazurskie oświadczamy, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

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

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . 

 

 
          ........................................................... 2016 r.      ..………………………............................................................................................. 
              miejscowość data                                 podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i Wykonawcy * 
 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
 

 

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:  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ............................................., ............... 2016 r.   ..…………………………........................................................................................ 
              miejscowość  data                              podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 
 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
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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. 

 

 

 

          ............................................., ............... 2016 r.      ..………………………........................................................................................ 
              miejscowość data    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 
 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

………………………………………………………………………………….………………..………..….…… 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

............................................., ............... 2016 r.   ..………................................................................................................................................... 
              miejscowość                 data           podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy * 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
 
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. 

 

 

............................................., ............... 2016 r.   ..…………………………….…........................................................................................ 
              miejscowość  data                          podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)  Wykonawcy * 
 

 - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika 
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Załącznik do SIWZ 
 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
(dotyczy: przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 

 k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”, po zapoznaniu się z firmami i adresami Wykonawców 

oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić): 

- z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, 

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................, ............... ..………………….............................................................................................................. 
              miejscowość   data                         podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy  
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Nazwa i adres Wykonawcy: 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................  
(w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia) 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem  robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, 
tj. obejmującym każdorazowo zamontowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 

16kW. 
1 2 3 4 5 

Lp. Nazwa Zamawiającego, na którego zlecenie 
wykazana robota budowlana była realizowana 

wraz z adresem jego siedziby 
 

Opis zrealizowanego zamówienia 
 

Wartość wykonanego 
zamówienia 

w PLN 

Data realizacji 
 

 
 

1. 
 
 

    
 

 
2. 
 

    

3.     

 
4. 
 

    

5.     

Do wykazu należy załączyć dokumenty wskazujące, że wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
......................................., 2016r……………    …………………………………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość data)                                                                                                                              (pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)
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                    Załącznik do SIWZ 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 
 

WYKAZ OSÓB 
Opis kwalifikacji osób przeznaczonych do realizacji zamówienia wskazanych 

w pkt. 26.1.b. SIWZ 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka 
woj. warmińsko-mazurskie” 
 
Oświadczamy, że osoby którymi dysponujemy lub będziemy dysponować i które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, posiadają niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe. 

Lp. Imię i 
Nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Wykształcenie Kwalifikacje 
zawodowe Doświadczenie Uprawnienia 

Podstawa 
prawna do 
dysponowania 
tymi osobami* 

1.        

 
Wykaz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

3) ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
.............................................,............... 2016 r.             ................................................................................................................................... 

       miejscowość data    podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* wpisać podstawę dysponowania np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o współpracy, umowa cywilnoprawna, dysponowanie na podstawie art. 26 ust. 1, pkt 2b – czyli 
zasobami innych podmiotów. Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach innych podmiotów to zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
osobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji danych osób na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 


