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Zamawiający: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi 

ul. Kilińskiego 210 

93-106 Łódź 

e-mail: wfo@wfo.com.pl 

strona internetowa: www.wfo.com.pl 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi”, nr ref. DT/B/PN/001/17 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi przy ul. 

Kilińskiego 210. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Ślepy kosztorys- Załącznik nr 11 do SIWZ 

b) Audyt energetyczny budynku- Załącznik nr 12 do SIWZ 

c) Projekt architektoniczno- budowlany- Załącznik 13 do SIWZ 

3) Dodatkowo, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przy kalkulacji ceny ofertowej 

uwzględnił rozszerzenie przedmiotu zamówienia o zakup i montaż rolet we 

wszystkich oknach budynku. Rodzaj dodatkowych rolet oraz ich parametry 

techniczne  muszą być tożsame ze wskazanymi w audycie energetycznym budynku. 

4) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

przez Wykonawców rozwiązań równoważnych, a wszystkie materiały określone  

w dokumentacji projektowej i w audycie energetycznym pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 

muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego. 

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty 

budowlane na okres minimum 60 miesięcy (5 lat) licząc od dnia odbioru końcowego. 

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na zamontowany sprzęt  

na okres równy gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące,  

licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 

7) Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu 

zamówienia przez podwykonawców. W takim przypadku, Zamawiający żąda 
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wskazania części zamówienia, które zostanie wykonane przez podwykonawców,  

a także nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

8) Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób, wykonujących wszelkie czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,  

czyli tzw. pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie 

dotyczy m. in.: osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, 

producentów materiałów budowlanych i zamontowanego sprzętu. Wykonawca musi 

przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedstawić oświadczenie 

wykonawcy/podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz wskazanie liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie to musi być podpisane przez 

osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy/ podwykonawcy. 

Niezłożenie oświadczenia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy  

o pracę.  

9) Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do 

skontrolowania spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w punkcie 6). 

Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego 

oświadczenia oraz przedłożenia dokumentów w postaci umów o pracę oraz kopii 

dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracowników do ZUS. Przy wykonywaniu 

kontroli Zamawiający będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016 r. poz. 260).  

10) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej  

w dniu 29 maja 2017r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej winni 

wcześniej uzgodnić godzinę z Zamawiającym, zgodnie ze sposobem komunikacji 

Zamawiającego z Wykonawcami (punkt 5 SIWZ). 

12) Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

a) 45000000-7- Roboty budowlane 

b) 45320000-4 - Roboty izolacyjne 

c) 45321000-3- Izolacja cieplna ścian 

d) 45443000-4 - Roboty elewacyjne 

e) 45331210-1- Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 

 

2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2017r. 
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW 

1) Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

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

ii. art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i 

zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni 

warunek, jeżeli wykaże, że: 

i. wykonał minimum jedną robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem 

zamówienia, polegającą na wykonaniu termomodernizacji  

w budynku o pow. min. 1400 m3.  

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: 

I. na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp- dołączenia  

do  oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku- zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 

II. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp- przedstawienia przez 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,  

na wezwanie Zamawiającego, wykazu robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności gospodarczej 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 zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 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. Wykaz 

powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

ii. dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotowego zamówienia, zdolnymi do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 8 lipca 1995r. Prawo budowlane, 

posiadającymi co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe: 

 Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; 

na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: 

I. na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp- dołączenia  

do oferty oświadczenia o spełnianiu tego warunku- zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

II. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp- przedstawienia przez 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,  

na wezwanie Zamawiającego, wykazu osób skierowanych 

przez Wykonawcę  do realizacji zamówienia publicznego 

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. Wykaz 

powinien zostać złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 9 do SIWZ.  

3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

4) Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponować zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3  

do SIWZ. 

5) Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni, czy udostępnione przez inne 

podmioty zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. 

6) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawca może polegać  

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane 

 lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych do oferty dokumentów i  oświadczeń w formie spełnia- nie 
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spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie 

wykluczony zgodnie z ar. 24 ust. 1 lub ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. 

 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWANIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

1) Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 

a) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 

b) Oświadczenie wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania złożone na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert; 

c) Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert. 

i. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. 

d) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie długości okresu rękojmi na wykonane 

roboty budowlane, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

e) Wykonawca, który przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest 

do złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do SIWZ. 

f) Zobowiązanie innego podmiotu (jeśli dotyczy)- załącznik nr 4 do SIWZ. 

g) Oświadczenie Wykonawcy o udziale podwykonawców w realizacji 

przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcom 

wykonania zamówienia, Wykonawca wskaże części zamówienia, jakie będzie 

realizował przy jego/ ich udziale wraz z podaniem nazw firm oraz danych 

kontaktowych podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone 

na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

h) Oświadczenie dotyczące podanych informacji- załącznik nr 6 do SIWZ 

i) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

posiadają wymagane w SIWZ kwalifikacje i uprawienia. 

j) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą brały bezpośredni udział  

w realizacji zamówienia będą zatrudnione przez Wykonawcę/ 

podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

k) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią 

wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

l) Oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie określonym  

w SIWZ, złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1  

do SIWZ. 
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m) Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne  

do właściwego przygotowania oferty, złożone na formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

n) Oświadczenie, że Wykonawca jest związany ofertą przez czas wskazany  

w SIWZ złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

o) Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie 

stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy  

Pzp oraz art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1502), złożone na formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr  1 do SIWZ. 

2) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 

najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacje, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne 

dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu  

w zakresie określonym w pkt. 3.2) ppkt. b) i. Wykaz powinien zostać złożony zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; 

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  

w zakresie określonym w pkt. 3.2) ppk. b) ii. 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. Wykaz 

powinien zostać złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ; 

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 

składania ofert; 

d) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



Projekt realizowany w oparciu o umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 
„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi” 

DT/B/PN/001/17 

 

7 | S t r o n a  
 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

e) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

f) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

g) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

h) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

i) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w  ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. i podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716). 

j) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 

i. Ppkt c)- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14  

i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

składania ofert; 

ii. Ppkt d)- f)- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności  



Projekt realizowany w oparciu o umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 
„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi” 

DT/B/PN/001/17 

 

8 | S t r o n a  
 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. Dokument wystawiony nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;  

 nie otarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 

Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

składania ofert. 

k) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ppkt. j) zastępuje się je dokumentem odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty 

muszą być wystawione odpowiednio- w terminie 3 albo 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

l) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

m) Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 4.2) ppkt. c), 

składa dokument, o którym mowa w pkt. 4. 2) ppkt. j) w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje 

się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

n) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych  w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  

w pkt. 4.2) ppkt. c) – i). 

o) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 

4.2) ppkt. c) – i) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach 

lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

3) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do 
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SIWZ), o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcom 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Informację, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) 

Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. 

4) W  przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w punkcie 4.2) z wyłączeniem  pkt 4.2) ppkt.g)- o) SIWZ, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający  

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp 

korzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne. 

5) W  przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w punkcie 4.2) z wyłączeniem  pkt 4.2) ppkt.g)- o) SIWZ,w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia i dokumenty. 

6) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć 

w ofercie dokumenty określone w 4.2) ppkt c) –o) SIWZ. Dokumenty i oświadczenia 

wymienione w pkt. 4.1) oraz 4.2) ppkt. a) i b) SIWZ mogą przedstawić łącznie. 

 

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winne być kierowane pod adres e-mail: 

wfo@wfo.com.pl lub pod numer faksu: +48 42 689 23 46 

3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, 

o którym mowa powyżej lub dotyczy już udzielonych wcześniej wyjaśnień, 

Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim 

mailto:wfo@wfo.com.pl
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Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści je na swojej stronie internetowej.  

5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

6) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się  

z Wykonawcami są: Iwona Thomas- Stachacz, Marta Nowak. 

7) Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to,  

że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  

w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: 

siedem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.  

2) Wadium może być wniesione w:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 r. poz. 359).  

3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO BP S.A. Oddział 

3 w Łodzi nr rachunku 67 1020 3440 0000 7402 00687814 z dopiskiem na przelewie: 

„Wadium w postępowaniu DT/B/PN/001/17”.  

4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 6.3) 

niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia  

i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty;  

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 

kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) w ofercie. W przypadku trwałego 

zbindowania/zszycia oryginału dokumentu z ofertą niemożliwy będzie jego zwrot. 

6) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  
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7) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, 

zostanie odrzucona.  

8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia  

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

    

1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  

rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).  

2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy 

niż 60 dni. 

3) Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium.  

4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną  
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty.  

2) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

5) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona 
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(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację),  
oraz zawierała spis treści.  

8) Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

9) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób:  

 

 

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych 
ul. J. Kilińskiego 210 

93-106 Łódź 
„Oferta w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów 

Oświatowych w Łodzi, nr ref. DT/B/PN/001/17” 
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 8 czerwca 2017r. o godz. 9:30" 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
10) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze  zm.), jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

11) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia  
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

12) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne  
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem.  

13)  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody 
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna  
za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

14) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta 
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
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zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty.  

15) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

16) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych  
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez 
Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.  

17) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie 
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić  
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 
5 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁDANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, przy ul. J. Kilińskiego 
210 w Łodzi do dnia 8 czerwca 2017r. do godziny 09:00 i zaadresować zgodnie  
z opisem przedstawionym w pkt. 8.9) SIWZ. 

2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data  
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 9.1) niniejszej 
SIWZ zostanie odrzucona.  

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej,  
w dniu 8 czerwca 2017 r., o godzinie 9:30.  

4) Otwarcie ofert jest jawne.  

5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp.  

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie: www.wfo.com.pl 
informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

c) zawartych w ofertach.  

 
10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 do SIWZ łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2) Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 

umowy określonym w niniejszej SIWZ.  



Projekt realizowany w oparciu o umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 
„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi” 

DT/B/PN/001/17 

 

14 | S t r o n a  
 

3) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

4) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

5) Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku 

VAT.  

6) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 

zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 

czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

7) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części 

zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie 

przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 

szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

8) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 ze zm.).  

 

11. OPIS KRYTERÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 

bilans punktów w kryteriach: 

 Łączna cena ofertowa brutto- C 

 Okres rękojmi- R 

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 
poniższego wzoru: 

  
          L = C + R 

 

Kryterium Waga 
% 

Liczba 
punktów 

                Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena ofertowa 
brutto - C 

 
80% 

 
      80 

        Cena najtańszej oferty 
C- …………………………………… x 80pkt 
         Cena badanej oferty 

 
Okres rękojmi - R 

 
20% 

 
      20 

        Liczba punktów za kryterium rękojmi 
        w badanej ofercie 
R - …………………………………… x 20pkt 
        Maksymalna liczba punktów za kryterium 

rękojmi spośród badanych ofert 

 
RAZEM 

 
100% 

     
    100 
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            gdzie:  
            L – całkowita liczba punktów, 
            C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,  
            R – punkty uzyskane w kryterium rękojmi 

 

4)  Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie   
na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie  
i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.  

5) Najdłuższy oferowany okres rękojmi dla wad i usterek uzyska maksymalną ilość 
punktów, tj. 20. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone według wzoru 
wskazanego w punkcie 11.3) SIWZ. 

6) Minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny jej okres może 
wynosić 96 miesięcy. Wykonawca może zwiększać okres rękojmi o minimum  
1 miesiąc.  

7) Jeżeli Wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym ilości miesięcy okresu rękojmi, 
Zamawiający przyjmie, iż okres ten wynosi 60 miesięcy, zgodnie z wartością 
minimalną.  

8) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi dłuższy niż 96 miesięcy, Zamawiający 
przyjmie tylko wartość maksymalną, tj. 96 miesięcy.  

9) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

10) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

11) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że  dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 
91 ust. 4 ustawy Pzp).  

12) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

13) „Standardy jakościowe”, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja wskazuje parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą 
musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy 
technicznej wymagane do wykonania robót, uwzględniając także wszystkie elementy, 
które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu 
zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez 
względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą 
zaoferowane ceny. Oznacza to, że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, 
niezależnie od tego który z Wykonawców go wykona. W związku z powyższym 
Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium 
wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty  
o znaczeniu ponad 60%. 

14) Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  
od towarów i usług, Wykonawca jest zobligowany do dołączenia do oferty 
oświadczenia, w którym wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
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lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty 
podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty winien doliczyć do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  
z tymi przepisami. 

 

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- finansowego. 

2) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 

5) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 10 
do SIWZ.  

6) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

7) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,  

w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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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 r., poz. 359).  

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 ustawy PZP.  

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa 

je na oprocentowanym rachunku bankowym.  

5) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego  

w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

6) W przypadku gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

 

14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 

prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

16. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 

17. PODWYKONAWCY 

 

Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

niedopuszczonych przez Zamawiającego w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do 

SIWZ. 
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18. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 

PKT. 6 USTAWY PZP 

 

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

ustawy Pzp. 

 

20. OFERTY WARIANTOWE 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

wfo@wfo.com.pl 

 

22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim prawem płatniczym. 

 

23. INFRMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej 

 

24. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w ustawie Pzp. 

 

25. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZALICZKACH NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

26. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1) Formularz ofertowy- Załącznik nr 1; 

2) Oświadczenie składane do postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp- 

Załącznik nr 2; 

3) Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów- Załącznik nr 3; 

mailto:wfo@wfo.com.pl
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4) Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca- 

Załącznik nr 4; 

5) Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby 

powołuje się Wykonawca- Załącznik nr 5; 

6) Oświadczenie dotyczące podanych informacji- Załącznik nr 6; 

7) Oświadczenie dotyczące przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej- 

Załącznik nr 7; 

8) Wykaz wykonanych robót budowlanych- Załącznik nr 8; 

9) Wykaz osób- Załącznik nr 9; 

10) Wzór umowy- Załącznik nr 10; 

11) Kosztorys ślepy- Załącznik nr 11; 

12) Audyt energetyczny budynku- Załącznik nr 12; 

13) Projekt architektoniczno- budowlany- Załącznik nr 13. 

 

Opracowała: Maria Kowalska- Bieniek na podstawie wzoru umowy zamieszczonego na 

stronie www.uzp.pl 

 

  

http://www.uzp.pl/
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

..................................... dnia .................................. 

 

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:  

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

 

Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:  

 

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

 

NIP  .................................  Tel. …........................................................................ 

 

REGON ...................................  Fax. …....................................................................... 

 

     adres e-mail: …......................................................... 

 

WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH 

UL. J. KILIŃSKIEGO 210 

93-106 ŁÓDŹ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi”. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia: 

 

cena netto: ..............................……………………………............. złotych 

 

podatek VAT ............%,  
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cena oferty wynosi: ........................…………………………………………....... złotych brutto 

 

(słownie złotych ...................................................................................................................) 

 

oferowany okres rękojmi: ………………………………………………………………... 

 

2. Oświadczam, że w przypadku nie podania okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane, 

udzielam rękojmi minimalnej tj. 60 miesięcy. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuję je 

bez zastrzeżeń. 

 

4. Oświadczam, że na wykonane roboty budowlane udzielam 60 miesięcy gwarancji licząc od dnia 

odbioru końcowego oraz udzielam gwarancji na zamontowany sprzęt na okres równy gwarancji 

producenta tj. minimum 24  miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 

 

5. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia i kwalifikacje wskazane w pkt. 3.2) ppkt. b) ii SIWZ. 

 

6.  Oświadczam, że osoby które wykonują wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

 

7. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w pkt. 2 SIWZ i zgodnie 

z pkt.1 SIWZ oraz dokumentacją techniczną, stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. 

 

8. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 

 

9. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w pkt.7 SIWZ. 

 

10. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 

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

 

11. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie. 

 

12. Oświadczam, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z pkt. 10 SIWZ i zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

13. Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym  

/ z udziałem podwykonawców*, którym zamierzam powierzyć zakres ...........…..............................., 

który wykona firma (podać nazwę, adres, dane kontaktowe 
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podwykonawcy)…………………………………………………………………....................................…..…, który wykona 

firma  (podać nazwę, adres, dane kontaktowe podwykonawcy) ……………………………………….. 

 

14. Wadium w wysokości ............................... zostało wniesione  

w formie: ....................……………………….. 

 

15. Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr .....………….........………….………… 

 

16. Wadium wniesione w innej formie należy zwrócić na adres: .............…...……………………….……...… 

 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienia bez 

udziału podwykonawców. 

 

 

 

………………………………………………………………. 
                   (miejscowość, data) 

 

…………………………………………………………………. 

                                                                                                                               (pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej  

                                                                                                                               do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

Zamawiający: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych 

93-106 Łódź, ul. J. Kilińskiego 210 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.” 

DT/B/PN/001/17 

 

OŚWIADCZENIE 

składane do postępowania w trybie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 

 

firma ………………………………………………... 

siedziba ……………………………………..………. 

adres pocztowy do kontaktów …………………………………………………………….…….. 

numer VAT, w przypadku jego braku numer REGON ………………………………….……….. 

e-mail/fax …………………..………………. 

telefon kontaktowy ……………….………………….. 

 

oraz ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów 

Oświatowych w Łodzi.” – DT/B/PN/001/17 

 

1. nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 

5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. spełniam warunki (zdolności technicznej lub zawodowej) udziału w postępowaniu 

 

 

            
                    …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych 

93-106 Łódź, ul. J. Kilińskiego 210 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.” 

DT/B/PN/001/17 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 

 

firma ………………………………………………… 

siedziba ……………………………………..………. 

adres pocztowy do kontaktów …………………………………………………………….…….. 

numer VAT, w przypadku jego braku numer REGON ………………………………….……….. 

e-mail/fax …………………..………………. 

telefon kontaktowy ……………….………………….. 

 

oraz ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów 

Oświatowych w Łodzi.” – DT/B/PN/001/17 

 

 

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

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu……………………………………………………………………….., w następującym 

zakresie: …………………………………………………………………… / nie polegam na zasobach innego podmiotu/ów.* 

 

 

 

 

       ………..…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zamawiający: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych 

93-106 Łódź, ul. J. Kilińskiego 210 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.” 

DT/B/PN/001/17 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA. 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 

 

firma ………………………………………………… 

siedziba ……………………………………..………. 

adres pocztowy do kontaktów …………………………………………………………….…….. 

numer VAT, w przypadku jego braku numer REGON ………………………………….……….. 

e-mail/fax …………………..………………. 

telefon kontaktowy ……………….………………….. 

 

oraz ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów 

Oświatowych w Łodzi.” – DT/B/PN/001/17 

 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

 

            
         ………..…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych 

93-106 Łódź, ul. J. Kilińskiego 210 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.” 

DT/B/PN/001/17 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 

 

firma ………………………………………………... 

siedziba ……………………………………..………. 

adres pocztowy do kontaktów …………………………………………………………….…….. 

numer VAT, w przypadku jego braku numer REGON ………………………………….……….. 

e-mail/fax …………………..………………. 

telefon kontaktowy ……………….………………….. 

 

 

Oświadczam, że zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam w całości nakładem własnym/przy udziale 

podwykonawcy/ców, któremu/ym zamierzam powierzyć następujący zakres**): 

- ..................................................................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że w stosunku do wyżej wymienionego podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia  

 

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

            
         …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
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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: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

            

         …….....…………………………………… 

         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Zamawiający: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych 

93-106 Łódź, ul. J. Kilińskiego 210 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.” 

DT/B/PN/001/17 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 

 

firma ………………………………………………... 

siedziba ……………………………………..………. 

adres pocztowy do kontaktów …………………………………………………………….…….. 

numer VAT, w przypadku jego braku numer REGON ………………………………….……….. 

e-mail/fax …………………..………………. 

telefon kontaktowy ……………….………………….. 

 

 

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. 

 

 

            
         …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Zamawiający: 

Wytwórnia Filmów Oświatowych 

93-106 Łódź, ul. J. Kilińskiego 210 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.” 

DT/B/PN/001/17 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Działając w imieniu wykonawcy: 

(w przypadku konsorcjum należy podać dane dotyczące lidera konsorcjum oraz członka/członków konsorcjum) 

 

firma ………………………...…………... 

siedziba ……………………...…………. 

adres pocztowy do kontaktów ……………………….………….. 

numer VAT, w przypadku jego braku numer REGON ………………...…………….. 

e-mail/fax ………….…………………. 

telefon kontaktowy …………….………………….. 

 

oraz ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów 

Oświatowych w Łodzi”, niniejszym oświadczam, że (należy skreślić jedno z poniższych oświadczeń a lub b, 

pozostawiając jedno właściwe oświadczenie): 

a) nie należę do grupy kapitałowej ( w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów     Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634) 

b) należę do grupy kapitałowej i wraz z ofertą przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 

 

Lp. Nazwa (Firma) członka/ów grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów 

1  

2  

3  

 
            
         …….....…………………………………… 
         podpis osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń woli 
             w imieniu wykonawcy 
 
 
 
Uwaga: W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców, należących do tej samej grupy kapitałowej w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca winien w załączeniu do złożonego oświadczenia przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Zamawiający: 

 Wytwórnia Filmów Oświatowych, ul. J. Kilińskiego 210; 93-106 Łódź 

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum: .........................................................................................  
 
Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum: ...........................................................................................  

 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NA: 

 

„Termomodernizacja budynku Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi” 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

  Lp. 

 

Zakres robót 
oraz wartość w 
(zł) netto  

 

Przedmiot zamówienia, w tym 
kubatura budynku 

 

Data wykonania Odbiorca 

(nazwa, adres) 

Nazwa Wykonawcy 

(rubrykę wypełniają konsorcja)  

Data wykonania 

roboty (zakończenia) 

dd/mm/rr 

 

     

 

 kubatura …………...m3    

 

Miejscowość  .................................................................  dnia  ............................... 

        

 

 

            

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

            
        (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
            
              oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

Zamawiający: 

 Wytwórnia Filmów Oświatowych, ul. J. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź 

 

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................  
 
Adres Wykonawcy ...........................................................................................  

 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez 

nich czynności. 

 

L.p. Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Imię i nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych,  

(nr uprawnień budowlanych, data wydania decyzji, 

organ wydający uprawnienia, zakres uprawnień 

oraz informacja o członkostwie w izbie samorządu 

zawodowego numer, data ważności 

zaświadczenia*) 

Informacja o podstawie 

dysponowania osobami które 

będą uczestniczyły w 

wykonywaniu zamówienia 

1 Kierownik 
budowy 
w specjalności 
konstrukcyjno 
budowlanej 

 uprawnienia budowlane bez ograniczeń: 

numer …............................. 

data wydania …................. 

organ wydający uprawnienia .……............ 

zakres uprawnień........................................ 

 

oraz   

 

zaświadczenie z właściwej izby samorządu 

zawodowego ……………...…. 

numer zaświadczenia ................................. 

data ważności zaświadczenia ..................... 

 

Staż pracy we wskazanej funkcji …………….. 

dysponuję osobą/będę 

dysponował**) 

 

podstawa dysponowania (np. 

umowa o pracę, umowa 

zlecenie) 

…........................... 
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*) informacje dot. zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające, że osoba ta jest 

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres realizacji zadania, w przypadku gdy zaświadczenie straci 

swoją aktualność w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie w 

trakcie realizacji. 

**) niepotrzebne skreślić 

 

Miejscowość  .................................................................  dnia  ....................................... 2017 r.  

    

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć i podpis lub podpis czytelny osoby 
uprawnionej  do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


