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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
1.1. Pełna nazwa zamawiającego:
KRAJOWA SZKOŁA ADMINSTRACJI PUBLICZNEJ
1.2. Adres:
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
1.3. REGON: 006472421, NIP: 525-000-61-24
1.4. Internet: www.ksap.gov.pl, e-mail: pm@ksap.gov.pl
1.5. Numer telefonu: (22) 6080100, (22) 6080177; faks (22) 6080277
1.6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan Piotr Michałowski
Tel. (22) 60 80 177
w godz.: 9:00-15:00
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2.2.

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy dotyczące przetargu ograniczonego o
wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych.
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56 w zakresie dostosowania do
wymogów przeciwpożarowych.

3.2.

Projektowany zakres robót budowlano-montażowych obejmuje w szczególności:
a) roboty budowlane polegające na montażu przegród przeciwpożarowych, w tym
ścianek, drzwi, kurtyn, etc.,
b) montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
c) montaż systemu i urządzeń oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych,
d) modernizację instalacji elektrycznej (oświetlenie awaryjne),
e) modernizację instalacji hydrantowej wewnętrznej,
f) roboty malarskie po przebudowie budynku.

3.3.

Z uwagi na czynny obiekt oraz prowadzone zajęcia dydaktyczne, konferencje, etc.
roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone w godzinach uzgodnionych z
Zamawiającym, w tym w godzinach wieczornych, nocnych oraz w dni wolne.
Zamawiający szczegółowo określi warunki organizacji robót w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".

3.4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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3.5.

Wspólny słownik zamówień:
CPV 45310000-3
CPV 45330000-9
CPV 45420000-7
CPV 45430000-0
CPV 45440000-3

Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty malarskie i szklarskie

4. Termin wykonania zamówienia.
4.1.

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia wynosi 150 dni kalendarzowych od
dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Warunki udziału w postępowaniu
5.1.

W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, spełniający warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, to jest wykażą, że w okresie ostatnich pięciu
lat przed dniem upływu terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, Wykonawca wykonał minimum trzy analogiczne roboty budowlane o
wartości minimum 1 800 000 zł brutto, w tym przynajmniej jedną polegająca na
dostosowaniu budynku do wymogów przeciwpożarowych o wartości minimum
1 800 000 zł brutto.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, to jest wykażą, że do realizacji zamówienia będą
posiadali przynajmniej:
- kierownika robót budowlanych z uprawnieniami i 5 letnim doświadczeniem,
- kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami i 5 letnim doświadczeniem,
- kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami i 5 letnim doświadczeniem.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, to jest wykażą iż dysponują:
- opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem,
potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 złotych.,
- środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż
1 000 000,00 złotych.

5.2.

O udzielenie zamówienia mogą się
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

5.3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

ubiegać

Wykonawcy

niepodlegający
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.4.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na
podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń metodą „zero –
jedynkową”.

5.5.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. przedstawią wykaz, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonawca wykonał minimum trzy analogiczne roboty
budowlane o wartości minimum 1 800 000 zł brutto, w tym przynajmniej
jedną polegająca na dostosowaniu budynku do wymogów
przeciwpożarowych o wartości minimum 1 800 000 zł brutto.
Za analogiczne roboty budowlane Zamawiający uzna roboty remontowe
budowlano-montażowe prowadzone wewnątrz w czynnych budynkach
użyteczności publicznej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał wśród minimum trzech
robót budowlanych przynajmniej jedną polegającą na dostosowaniu
budynku do wymogów przeciwpożarowych o wartości minimum 1 800 000
zł brutto.
Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przez
budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to jest wykażą, że do realizacji zamówienia
będą posiadali przynajmniej:
- kierownika robót budowlanych z uprawnieniami i 5 letnim
doświadczeniem,
- kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami i 5 letnim
doświadczeniem,
- kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami i 5 letnim
doświadczeniem,
na postawie załączonego do wniosku wykazu.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, to jest na podstawie dokumentu, z którego
będzie wynikać iż Wykonawca dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku
jej braku innym dokumentem, potwierdzającym, że jest on ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00
złotych.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, to jest przedstawią dokument, z którego wynika
iż Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych.
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5.6.

Spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. a) Zamawiający oceni na
podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę (załącznik A4).

Znaczenie warunków udziału w postępowaniu
5.7.

Zamawiający przyzna każdemu Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu punkty za posiadaną wiedzę i doświadczenie, osoby zdolne do
wykonania zamówienia oraz sytuację ekonomiczną i finansową w następujący
sposób:
Punktacja przyznana
Wykonawcy (znaczenie
warunków udziału w
postępowaniu)
0 punktów

+ 1 punkt za każdą wykazaną
robotę budowlano-montażową
1 punkt
1 punkt

1 punkt

5.8.

Warunki przyznania Wykonawcy punktów

W przypadku gdy Wykonawca jedynie wykaże
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt. 5.1. niniejszego ogłoszenia
Za każdą następną (ponad wymagane trzy) wykonaną
robotę budowlano-montażową spełniającą warunki
określone w pkt. 5.1. ppkt. b) oceniane zgodnie
z pkt. 5.5. ppkt. a) ogłoszenia.
Wykonawca wykaże posiadanie środków lub zdolności
kredytowej na kwotę ponad 2 mln zł.
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
co najmniej na kwotę ponad 5 mln zł.
Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia
będzie posiadał kierownika budowy z ponad 15 letnim
doświadczeniem (stażem pracy na stanowisku
kierownika budowy)

Do składania ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskają najwięcej
punktów, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 niniejszego ogłoszenia.

6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik A4).
6.1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wzór wykazu stanowi załącznik A5 do
ogłoszenia. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
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zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik A6 do ogłoszenia.
6.1.4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00
złotych.
6.1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00
PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
następujące dokumenty i oświadczenia:
6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
(wzór oświadczenia stanowi załącznik A2).
6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli Wykonawca jest osobą
fizyczną oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi
załącznik A3).
6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
6.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
dokumentu ustanawiającego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.4. W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, zdolnościach
finansowych innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.
6.5. Forma dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
6.5.1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1., 6.2.1., 6.4. a jeżeli
Wykonawca jest osobą fizyczną również w pkt. 6.2.2. należy przedstawić w formie
oryginału.
6.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.2. do 6.1.5. oraz pkt. 6.2.2. do 6.2.6. należy
przedstawić w formie oryginału (w szczególności wykazy) lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.5.3. Załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia należy
przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
6.5.4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów informacji wymienionej w pkt. 6.1.4. i 6.1.5. W przypadku,
gdy z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
6.5.5. W przypadku wniosku składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia:
- oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.1. składane jest przez pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w
postępowaniu i podpisania umowy albo łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6.2. składa każdy z wykonawców w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
- dokumenty wymienione w pkt 6.1.2 do 6.1.5. muszą potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1. przez jednego Wykonawcę lub łącznie
przez Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,
- składa dokument wymieniony w pkt. 6.3. ustanawiający pełnomocnika wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6.5.6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.5.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
6.6.1. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.5. – Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
6.6.2. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń
określonych w pkt. 6.6.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone
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przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
6.6.3. Dokumenty, o których mowa pkt. 6.6.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
6.7.1. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.2-6.2.4 i 6.2.6., składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.7.2. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.5. – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 - 8 ustawy.
6.7.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7.1.a. i w pkt. 6.7.1.c. i w pkt. 6.7.2. powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1.b.
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.7.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2-6.2.6.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z terminami wskazanymi w
pkt. 6.7.3.
6.8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
6.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do
wniosku kopie dokumentu/ów, każda kopiowana strona winna być opatrzona klauzulą „ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania
wniosku, z zastrzeżeniem, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty (§ 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).
6.10. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie
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zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni
wymiany na dzień:
a) zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego
doświadczenia,
b) wystawienia dokumentu o posiadaniu środków finansowych lub o zdolności
kredytowej.
7. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
7.1.

Zamawiający zaprosi do składania ofert siedmiu wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu.

7.2.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie
większa niż siedmiu Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy
otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków, zgodnie z punktacją
określoną w pkt. 5.7. ogłoszenia.

7.3.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie
mniejsza niż siedmiu Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich
Wykonawców spełniających te warunki.

8. Informacja na temat wadium.

9.

10.

8.1.

Wykonawca najpóźniej do dnia terminu składania ofert obowiązany będzie wnieść
wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
obejmujące okres związania ofertą.

8.2.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte będą w SIWZ, która zostanie
przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.1.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie w pokoju nr 14 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2013 roku do godziny 14:00.

9.2.

W przypadku drogi pocztowej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14 w ustalonym terminie.
Wnioski, które nadejdą po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
zwrócone bez otwierania.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
10.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się kryterium
ceny (waga 90%) i zakresem gwarancji, usługi serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego (waga 10%).

11.

Postanowienia końcowe.
11.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zostanie
przekazana Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia SIWZ na stronie internetowej.
11.2. Umowa zawierana w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania nie jest
umową ramową.
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11.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
11.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11.5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji
elektronicznej.
11.6. W sprawach nie uregulowanych Specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Warszawa, 30 stycznia 2013 r.
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Załącznik A1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

WNIOSEK
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego na przebudowę budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych
1. Zamawiający.
Zamawiającym jest Krajowa Szkoła
ul. Wawelskiej 56, 00-922 Warszawa.

Administracji

Publicznej

z

siedzibą

przy

2. Nazwa i siedziba Oferenta.
Nazwa Oferenta

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

Siedziba Oferenta ............................................................................
............................................................................
Osoba do kontaktu ............................................................................
Telefon

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

Faks

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

4. Ja (my) niżej podpisany(i) w nawiązaniu do ogłoszonego przez Krajową Szkołę
Administracji Publicznej przetargu ograniczonego na:
Przebudowę budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie
dostosowania do wymogów przeciwpożarowych
składam(y) niniejszy wniosek o dopuszczeniu do udziału w wyżej wymienionym
postępowaniu.
5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w
ogłoszeniu o zamówieniu, przyjęliśmy treść ogłoszenia bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania i złożenia
wniosku.
6. Wniosek składa się z ...... stron i w skład jego wchodzą dokumenty i oświadczenia
wymagane przez Zamawiającego.
............................., dnia ................ .2013 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta

12

7. Załącznikami do wniosku są:
Dokumenty wewnętrzne:
Załącznik A2 Załącznik A4 Załącznik A5 Załącznik A6 -

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wykaz wykonanych robót budowlanych.
Wykaz osób, które będą realizować zamówienie.

, oraz ewentualnie: - Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
- Ustanowienie pełnomocnika (podmioty zbiorowe).
- Dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w przypadku, gdy polega on na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
Załącznik A3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane dodatkowo
przez osoby fizyczne.
Dokumenty mające postać określoną przez instytucje wydające:
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają
oświadczenie którego wzór stanowi załącznik B3.
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wykazanych w
wykazie – załączniku A5.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00
PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosku.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00
złotych.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosku.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosku.
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Załącznik A2

Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWI ADCZENIE
złożone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ”Przebudowę
budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do
wymogów przeciwpożarowych” w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy
oświadczam, że:

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z poźn. zm.).

............................., dnia ................ .2013r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik A3

Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWI ADCZENIE
(składają dodatkowo osoby fizyczne)
złożone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ”Przebudowę
budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do
wymogów przeciwpożarowych” w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy
oświadczam, że:

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn.zm.).

............................., dnia ................ .2013 r.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik A4

Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWI ADCZENIE
złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ”Przebudowę
budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do
wymogów przeciwpożarowych” w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy
oświadczam, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie,
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację
zamówienia.

............................., dnia ................ .2013 r.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik A5

Pieczątka firmowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Składając wniosek w przetargu ograniczonym dotyczącym zamówienia na ”Przebudowę
budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do
wymogów przeciwpożarowych” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w
ogłoszeniu oraz zrealizowaliśmy następujące roboty budowlane:

Lp.

Przedmiot Zamówienia
(rodzaj wykonanych robót
budowlanych)

Odbiorca robót
(Zamawiający) i miejsce
wykonania

Data
zakończenia
(wykonania)
robót

Wartość
wykazanych robót
(brutto) w złotych

1.

2.

3.

....

............................., dnia ................ .2013 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta
UWAGA !!!
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
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Załącznik A6

Pieczątka firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Oświadczam, że do realizacji zamówienia na ”Przebudowę budynku Krajowej Szkoły
Administracji
Publicznej
w
zakresie
dostosowania
do
wymogów
przeciwpożarowych” przewidujemy zatrudnienie następujących osób:

Lp.

Imię i nazwisko
osoby

Zakres
wykonywanych
czynności

1.

Kierownik robót
budowlanych

2.

Kierownik robót
sanitarnych

3.

Kierownik robót
elektrycznych

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie

Nazwa dokumentu
potwierdzającego
posiadane koncesje,
uprawnienia,
kwalifikacje

Podstawa do
dysponowania
zasobami

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
oraz posiadają niezbędne kwalifikacje.

............................., dnia ................ .2013 r.
.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania oferenta

Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
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