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1. DEFINICJE I SKRÓTY
Zamawiający

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

SIWZ

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

OPZ

- opis przedmiotu zamówienia,

IPU

- istotne postanowienia umowy,

ustawa

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.).

2. ZAMAWIAJĄCY
Adres do korespondencji:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Dyrektora Generalnego
Adres: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
e-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10.
Adres strony internetowej:
http://www.msz.gov.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 8:15 – 16:15
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1 Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3.2 Oznaczenie postępowania:
„Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i
sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie”; znak: BDG.741.046.2018
3.2.1

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie – zarówno tytuł, jak i znak.

3.2.2

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę
powyższych wymogów.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji
pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z
załącznikami:
4.1.1

Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej oraz detekcji
i sterowania sekcyjnym stałym urządzeniem gaśniczym pomieszczeń archiwum w budynku
archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie.

4.1.2

Załącznik nr 2 do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4.1.3

Załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar robót.

4.2 Dostęp do dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia
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4.2.1

Ze względu na fakt, iż dokument, o którym mowa w 4.1.1, tj. Projekt wykonawczy systemu
sygnalizacji pożarowej oraz detekcji i sterowania sekcyjnym stałym urządzeniem gaśniczym
pomieszczeń archiwum w budynku archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul.
Tanecznej 67a w Warszawie (zwany dalej Projektem wykonawczym) zawiera tzw. informacje
wrażliwe, Zamawiający ogranicza częściowo dostęp do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawia art. 37 ust. 6 ustawy.

4.2.2

Projekt wykonawczy zostanie udostępniony Wykonawcom, zgodnie z zasadami określonymi w
pkt 6.7 SIWZ.

4.3 Kod CPV:
35000000-4
45312100-8
45311200-2
45311100-1
51000000-9
51700000-9

- Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
- Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
- Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

4.4 Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu przepisów ustawy.
4.5 Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy. Zamówienie musi
być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4.6 Informacja o przewidywanych dodatkowych dostawach:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
4.7 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w zakresie
prac instalacyjnych, konfiguracji sprzętowej oraz prac konserwacyjno-serwisowych systemu.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
60 dni od daty zawarcia umowy
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
6.1 Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się:
6.1.1

pisemnie (z dopiskiem: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji
pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie” – znak sprawy
BDG.741.046.2018).

6.1.2

drogą elektroniczną (z dopiskiem: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu
sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie” – znak
sprawy BDG.741.046.2018).

6.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres do
korespondencji wskazany w pkt 2 SIWZ, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w formie pisemnej (za
pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca) lub pocztą
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elektroniczną.
6.3 W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania.
6.4 Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Tomasz Żuk, Małgorzata Laskus - e-mail: bzp@msz.gov.pl
6.5 Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego:
www.msz.gov.pl (zakładka „Ministerstwo” → „Zamówienia Publiczne”).
6.6 Wyjaśnienia treści SIWZ:
6.6.1

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zastosowanie mają
przepisy art. 38 ustawy.

6.6.2

Zapytania należy przesyłać na adres e-mail podany w punkcie 2 SIWZ.

6.6.3

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść pytania i odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

6.6.4

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.msz.gov.pl (zakładka „Ministerstwo” → „Zamówienia Publiczne”).

6.6.5

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 6.6.3 powyżej.

6.7 Pliki zawierające tzw. informacje wrażliwe, tj. Projekt wykonawczy, zostaną udostępnione na
wniosek Wykonawcy, po uprzednim złożeniu przez niego oświadczenia o zachowaniu poufności.
Wniosek o udostępnienie dokumentacji powinien zawierać, co najmniej: oznaczenie
postępowania, dane Wykonawcy (nazwa, adres, numer KRS lub CEDIG), dane osób
upoważnionych do reprezentacji, adres e-mail, na który Zamawiający prześle kod umożliwiający
dostęp do informacji wrażliwych. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o zachowaniu
poufności (sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10). Wniosek i
oświadczenie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy i
złożone w formie pisemnej (papierowej) lub w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
6.7.1

Wniosek należy przesyłać na adres podany w pkt 2 SIWZ.

6.7.2

W odpowiedzi Zamawiający prześle kod do spakowanego pliku z dokumentami (rysunkami)
zamieszczonymi w zakładce „Ministerstwo” - „Zamówienia Publiczne”, w terminie do dwóch dni
roboczych od daty otrzymania prawidłowego wniosku wraz z oświadczeniem.

6.7.3

W przypadku niemożności skutecznego przekazania wniosku lub otwarcia spakowanego pliku,
przekazanie wniosku i/lub odbiór pliku możliwy będzie osobiście po telefonicznymi umówieniu
się z osobami wskazanymi w pkt. 6.4.

7. WARUNKI UDZIAŁU
Z POSTĘPOWANIA

W

POSTĘPOWANIU

I

PODSTAWY

WYKLUCZENIA

WYKONAWCY

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem,
tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje należycie nie mniej niż 3 (trzy) dostawy, z których każda polegała na
dostawie, montażu i uruchomieniu lub modernizacji systemu sygnalizacji pożaru, o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) brutto każda.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływać się na dostawę wykonywaną, wartość brutto wykonanej
części dostawy na dzień składania ofert nie może być niższa niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy i 00/100).
W przypadku, gdy wartości dostaw będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy
te wartości na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego
podanego w dniu, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
W przypadku przedmiotowego warunku wymagane jest, aby był on spełniony przez jeden
podmiot, niezależnie od faktu czy wykonawca składa ofertę samodzielnie, wspólnie czy też polega
na zasobach podmiotów trzecich. Oznacza to, że warunek zostanie spełniony tylko wtedy, gdy
jeden podmiot wykaże się realizacją trzech dostaw, o których mowa w niniejszym punkcie.
Wykonawca może wykazać spełnianie powyższego również w przypadku, gdy zrealizował
dostawę, montaż i uruchomienie lub modernizację systemu sygnalizacji pożaru, o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 zł w ramach roboty budowlanej.

7.3

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie
dysponować zespołem osób, które skieruje do realizacji zamówienia, z których:
1)

co najmniej 1 osoba posiada aktualne dokumenty (świadectwo kwalifikacji) uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji
wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

2) co najmniej 1 osoba posiada aktualne dokumenty (świadectwo kwalifikacji) uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku dozoru
wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
3) co najmniej 2 osoby posiadają aktualne zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu w
zakresie instalacji, serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, wystawiony przez
CNBOP lub inny niezależny podmiot zajmujący się bezpieczeństwem pożarowym,
4) co najmniej 2 osoby posiadają aktualne zaświadczenie/certyfikat/autoryzację wystawioną
przez producenta/autoryzowanego dystrybutora oferowanego systemu w zakresie jego
instalacji, serwisu i konserwacji.
7.4

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt
7.2 - 7.3 SIWZ lub braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
zostanie wykluczony z postępowania.

7.5

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych lub sytuacja
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finansowa Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
7.6

Wykonawca, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14,
16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.7

Wykonawca nie zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody wskazane w pkt 7.6
SIWZ.

7.8

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 7.2 - 7.3 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.8.1

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.8.2

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.

7.8.3

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.8.4

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.9

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.
23 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie) należy dołączyć do oferty.

7.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt 7.2 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie. Powyższe
zasady stosuję się również w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnością technicznych lub
zawodowych innych podmiotów. Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać, że nie
zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust 1. pkt 13-23
ustawy.
7.11 Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
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zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
8.1

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:

8.1.2

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

8.1.3

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej.

8.1.4

8.2

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (lub inny dowód) - jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 – 7.3
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Oświadczenie, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć po otwarciu ofert bez odrębnego
wezwania Zamawiającego
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

8.2.1

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

8.2.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie
składa każdy z Wykonawców.

8.2.3

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

8.3

8.3.1

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
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W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
8.3.2

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

8.3.3

dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego, tj.: karty katalogowe określające parametry techniczne i funkcjonalne
oferowanego systemu oraz aktualne certyfikaty zgodności (krajowe lub europejskie) oraz
świadectwa dopuszczenia potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w OPZ.

8.4 Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 8.1 składane są w formie oryginału, a dokumenty i
oświadczenia wymienione w pkt 8.2 – 8.3 SIWZ składane są formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8.5 Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
8.6 Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
8.7 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania danego Wykonawcy, składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 SIWZ może
być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, albo odrębne
oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
8.8 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być
załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8.9 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
8.9.1

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

8.9.2

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

8.9.3

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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8.9.4

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą;

o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w
pkt 8.1.3 SIWZ.
8.10 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1 Wymagania ogólne:
10.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
10.1.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej
SIWZ;
10.1.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny;
10.1.4 Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien
być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę
podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo (do
ewentualnego wykorzystania wzór w Załączniku nr 7 do SIWZ) w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie;
10.1.5 Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz
z numerami stron, do których się ona odnosi;
10.1.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane
przez osobę podpisującą ofertę;
10.1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
10.1.8 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
10.2 Oferta powinna zawierać:
10.2.1 Formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr
3 do SIWZ;
10.2.2 Specyfikację techniczną, która musi zawierać informację pozwalającą na ocenę oferowanego
rozwiązania względem wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ tj.: wykaz ilościowy elementów oferowanego
systemu zawierający nazwę, typ, model, producenta.
10.2.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub z dokumentów
dotyczących Wykonawcy zamieszczonych w publicznych bazach danych prowadzonych w języku
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polskim (KRS, CEIDG lub innych wskazanych przez Wykonawcę). Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
10.2.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w
przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23
ustawy.
10.2.5 Oświadczenia, o których mowa w ust. 8.1 SIWZ;
10.2.6 Uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
10.3

Opakowanie oferty

10.3.1 Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym,
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Dyrektora Generalnego
al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
wraz z dopiskiem:
Oferta na
„Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji
i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie” – znak sprawy BDG.741.046.2018.
oraz
„Nie otwierać przed dniem 14 lutego 2019 r. do godz. 14.00”
10.3.2 Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.
10.4 Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, Wykonawca ma
obowiązek:
10.4.1 informacje te umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, opisanej:
„Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty;
10.4.2 wykazać nie później niż w terminie składania ofert, że informacje te stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
10.5 Zmiana lub wycofanie oferty:
10.5.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają formy pisemnej;
10.5.2 zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta,
należy opatrzyć napisem „ZMIANA”;
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10.5.3 pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie,
należy opatrzyć napisem „WYCOFANE”.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1 Obliczenie ceny oferty:
a) Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Załącznikach nr 1 i nr 2
do SIWZ, z zastrzeżeniem, że przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy dla sporządzenia
kalkulacji ceny oferty i jest dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy
obliczenia ceny oferty. Ilości zawarte w przedmiarze oraz pozycje przedmiarowe mają charakter
szacunkowy. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia, w tym m.in. podatek PTU.
b) Cena oferty jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem
odmiennych postanowień IPU, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
11.2 Sposób przedstawienia ceny oferty:
a) Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty sporządzonym zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
b) Wykonawca poda w Formularzu oferty:


cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia – w punkcie 1 Formularza oferty,



termin wykonania zamówienia (wyrażony w dniach) w punkcie 2 Formularza oferty,



okres gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace montażowe (wyrażony w
miesiącach) – w punkcie 3 Formularza oferty,

c) Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.3 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
12. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
12.1 Po weryfikacji zgodności złożonych ofert z postanowieniami ustawy i warunkami zawartymi
w niniejszej SIWZ, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga (pkt)

1. Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia)

60

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia

10

3. Gwarancja na dostarczone
montażowe
SUMA:

urządzenia oraz wykonane

prace

30
100
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12.2 Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” (pkt 1 powyższej tabeli) zostanie zastosowany następujący
wzór arytmetyczny:
Cn
Cena =

x 60 = liczba pkt
Co

gdzie:
C n – oferta z najkorzystniejszą ceną
C o – cena oferty rozpatrywanej
12.3 Przy ocenie ofert w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” odnoszącym się do
terminu realizacji zamówienia określonego na maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy,
Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad:
a) 0 punktów za brak zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia,
b) po 1 punkcie za zaoferowanie skrócenia terminu realizacji zamówienia o 2 (dwa) dni.
Maksymalnie w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać 10 punktów.
Do oceny tego kryterium zostaną przyjęte dane, określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
12.4 Przy ocenie ofert w kryterium „Gwarancja na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace
montażowe”, Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad:
c) 0 punktów za brak zaoferowania dodatkowego okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesiące,
d) 15 punktów za dodatkowy 12-miesięczny okres gwarancji (tj. za gwarancję łączną 36 miesięcy),
e) 30 punktów za dodatkowy 24-miesieczny okresy gwarancji (tj. za gwarancję łączną 48 miesięcy).
Maksymalnie w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać 30 punktów.
Do oceny tego kryterium zostaną przyjęte dane, określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
12.5 Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:
W=C+D+E
gdzie:
W – łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów
C – liczba punktów dla kryterium Cena,
D – liczba punktów za Skrócenie terminu realizacji zamówienia.
E – liczba punktów za Gwarancja na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace
montażowe.
12.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
wymienionych w ust. 12.1 SIWZ.
12.7 Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.8 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
13.1 Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 00-580 Warszawa al. J. Ch. Szucha 21
(róg al. J.Ch. Szucha i ul. Litewskiej) - Dziennik Podawczy lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub
poczty na adres do korespondencji Zamawiającego wskazany w pkt 2 SIWZ.
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13.2 Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2019 r. o godz. 10:00. Za termin złożenia oferty uważa
się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w punkcie 13.1 SIWZ.
13.3 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy).
14. OTWARCIE OFERT
14.1 Oferty zostaną otwarte w dniu 14 lutego 2019 r. o godzinie 14:00, w siedzibie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, 00-580 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 23 – wejście „C”.
14.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.3 Otwarcie ofert jest jawne.
14.4 Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach.
14.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny.
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2 Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą
do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 ustawy).
16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne Postanowienia Umowy stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ.
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art.
94 ustawy.
19.2 Wykonawca okaże Zamawiającemu oryginały dokumentów, świadectw, zaświadczeń,
certyfikatów, o których mowa w pkt 7.3 SIWZ posiadanych przez osoby wskazane w Wykazie osób, o
którym mowa w pkt 8.3.2 SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
19.3 Procedura sprawdzająca. W terminie do 7 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty,
13
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wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji umowy wraz
z numerami PESEL, w celu poddania ich procedurze sprawdzającej przez właściwe służby kontroli
Zamawiającego. W przypadku negatywnej weryfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia
osób niedopuszczonych do realizacji Zamówienia, osobami o kwalifikacjach nie niższych od
kwalifikacji osób wskazanych pierwotnie. Zamawiający nie jest zobowiązanych do uzasadniania
wyników weryfikacji.
20. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
20.1 W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów o ochronie danych osobowych
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania
(zgodnie ze wzorem określonym w pkt 7 Formularza oferty).
20.2 Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w ramach
przedmiotowego postępowania Zamawiający w ust. 20.3 (poniżej) zamieszcza klauzulę
informacyjną przewidzianą w art. 13 RODO.
20.3 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą
w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, tel. +48 225230000;
b) Minister Spraw Zagranicznych powołał inspektora ochrony danych (IOD), który realizuje swoje
obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Dane kontaktowe IOD:
Ewa Wolska
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu
sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
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g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych;
− na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

-

Załącznik nr 6

-

Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

-

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Istotne Postanowienia Umowy (IPU)
Wzór Formularza oferty
Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w
postępowaniu
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza Wykazu dostaw
Wzór formularza Wykazu osób
Wzór Zobowiązania do zachowania poufności
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu
sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Projekcie wykonawczym systemu
sygnalizacji pożarowej oraz detekcji i sterowania sekcyjnym stałym urządzeniem gaśniczym
pomieszczeń archiwum w budynku archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej
67a w Warszawie” – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. Projekt zostanie udostępniony
Wykonawcom w wersji elektronicznej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:
3.1. Dostawę fabrycznie nowych urządzeń oraz niezbędnych materiałów instalacyjnych.
3.2. Montaż dostarczonych urządzeń oraz wykonanie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych
i uruchomieniowych.
3.3. Przeprowadzenie prób i testów działania systemu.
3.4. Przeprowadzenie przeszkolenia techniczno-praktycznego
i obsługi systemu – 20 osób – 10 godzin,

z

administracji,

zarządzania

3.5. Demontaż oraz utylizacja (przez uprawniony podmiot) elementów istniejącego systemu SSP.
3.6. Wykonanie prac wykończeniowo-naprawczych w celu zapewnienia estetycznego wyglądu po
zdemontowanych urządzeniach.
3.7. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej wykonanych systemów.
4. Głównym przedmiotem zamówienia są dostawy.
5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni
6. Przedmiot zamówienia należy objąć minimum 24 miesięczną gwarancją.
6.1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie do opieki serwisowej oraz
dokonywania raz na kwartał przeglądów konserwacyjnych dostarczonego systemu.
7. Wykonawcom, zostaną udostępnione:
7.1. Możliwość przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.
7.2. „Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej oraz detekcji i sterowania sekcyjnym
stałym urządzeniem gaśniczym pomieszczeń archiwum w budynku archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie” – projekt zostanie udostępniony
Wykonawcom w wersji elektronicznej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych w stosunku do
zaproponowanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem:
8.1. Zachowania funkcjonalności systemu opisanej w dokumentacji projektowej.
8.2. Zachowania kompatybilności i współdziałania systemu sygnalizacji pożaru z istniejącym
sekcyjnym stałym urządzeniem gaśniczym w sposób opisany w dokumentacji projektowej.
8.3. Zachowania lokalizacji urządzeń oraz przebiegu tras kablowych ustalonej w dokumentacji
projektowej.
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8.4. Zachowania minimalnych wymagań technicznych tych urządzeń opisanych w dokumentacji
projektowej, przy czym wskazane wymagania techniczne stanowią żądania minimum
-Wykonawca może zaproponować urządzenia o lepszych parametrach technicznych.
8.5. Uzyskania pozytywnej
równoważnych.

opinii

rzeczoznawcy

ds.

ppoż.

dla

zastosowania

rozwiązań

8.6. Zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności (krajowe lub europejskie)
oraz świadectwa dopuszczenia wymagane dla poszczególnych urządzeń opisanych w
dokumentacji projektowej przy czym wszelkie ewentualne koszty związane z zastosowaniem
urządzeń równoważnych, koniecznych uzgodnień i opinii ponosi Wykonawca.

Załączniki do OPZ:
Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej oraz detekcji i sterowania
sekcyjnym stałym urządzeniem gaśniczym pomieszczeń archiwum w budynku archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie
Załącznik nr 2 do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 3 do OPZ - Przedmiar robót
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia Umowy
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji
pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie”
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z „Projektem wykonawczym systemu sygnalizacji
pożarowej oraz detekcji i sterowania sekcyjnym stałym urządzeniem gaśniczym pomieszczeń
archiwum w budynku archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w
Warszawie”.
§ 2. Termin i sposób wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust 2.
2. Wykonawca zobowiązuję się przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac w terminie
2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Podstawę do zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 stanowić mogą wyłącznie
okoliczności, o których mowa w § 11 umowy lub za porozumieniem obydwu stron umowy.
4. Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego oraz konieczność zachowania ciągłości pracy urzędu,
Zamawiający zastrzega możliwość wykonania prac po godzinach pracy urzędu.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację powykonawczą wykonanych prac w wersji
papierowej (w 2 egzemplarzach) i elektronicznej na nośniku CD (2 szt.) z możliwością edycji oraz bez
możliwość edycji w formacie pdf lub równoważnym i dostarczyć ją do „biura podawczego MSZ”
zlokalizowanego w obiekcie MSZ przy al. J. Ch. Szucha 21.
6. Jeżeli według ZAMAWIAJĄCEGO przedstawiona dokumentacja powykonawcza wymaga zmian lub
uzupełnień, Wykonawca dokona ich w terminie ustalonym między stronami, jednak nie dłuższym niż
14 dni, od dnia otrzymania uwag bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie umowy są mu
znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją zdolność i gotowość do
ich wykonania zgodnie z postanowieniami umowy oraz załącznikami do niej.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i
„Projektem wykonawczym systemu sygnalizacji pożarowej oraz detekcji i sterowania sekcyjnym
stałym urządzeniem gaśniczym pomieszczeń archiwum w budynku archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie”, przy zachowaniu najwyższej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym m. in. BHP oraz normami, rzetelnie
i terminowo, mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz
technicznym pozwalającym na zrealizowanie całości przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że:
4.1. Przynajmniej jedna osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadać
aktualne:
4.1.1.dokumenty (świadectwo kwalifikacji) uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji wydane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
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w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
4.1.2.dokumenty (świadectwo kwalifikacji) uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku dozoru wydane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
4.2. Przynajmniej dwie osoby skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadać
aktualne:
4.2.1.zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu w zakresie instalacji, serwisu i konserwacji
systemów sygnalizacji pożaru, wystawiony przez CNBOP lub inny niezależny podmiot
zajmujący się bezpieczeństwem pożarowym,
4.2.2.zaświadczenie/certyfikat/autoryzację wystawioną przez producenta/autoryzowanego
dystrybutora oferowanego systemu w zakresie jego instalacji, serwisu i konserwacji.
5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych
w realizację umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący
w imieniu Wykonawcy umowę, będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie
do zakresu czynności powierzanych tym osobom.
6. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania wykazu osób
realizujących zamówienie. Wykaz powinien zawierać: imię, nazwisko oraz numer PESEL. W
przypadku negatywnej weryfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia osób
niedopuszczonych do realizacji zamówienia, osobami o kwalifikacjach nie niższych od kwalifikacji
osób wskazanych pierwotnie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działań.
8. Wykonawca zapewnia, że elementy konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy:
 są fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane oraz posiadają pakiet usług gwarancyjnych
producenta, oraz że są zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, a także
odpowiadają obowiązującym na terenie Unii Europejskiej przepisom prawa, w szczególności
dyrektywom określającym wymagania techniczne i technologiczne,
 pochodzą z legalnych kanałów dystrybucji oraz, że nie są i nie były kiedykolwiek przedmiotem
przestępstwa,
 są wolne od wad fizycznych, tj. nie posiadają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność
ze względu na cel wynikający z umowy oraz z ich przeznaczenia,
 są wolne od wad prawnych, tj. w szczególności nie stanowią własności osoby trzeciej ani nie są
obciążone prawem osoby trzeciej; w zakresie, w jakim przedmiot umowy dotyczy praw,
Wykonawca jest odpowiedzialny także za istnienie tych praw i ich przeniesienie na
Zamawiającego,
 są w stanie działać efektywnie, sprawnie i bezusterkowo, zgodne z ich przeznaczeniem,
dokumentacją techniczną, dokumentacją użytkową i celem umowy,
 spełniają wymagania ustalone w umowie, w tym w załączniku nr 1 do umowy.
9. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:
 wykonywania prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego,
 bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z
niewłaściwym działaniem urządzeń i instalacji,
 przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w trakcie świadczenia usług na terenie obiektów
Zamawiającego oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z
nieprzestrzegania tych przepisów,
 dołożenia należytej staranności w celu uniknięcia powstania szkody, w tym zniszczenia mienia
Zamawiającego,
 utrzymywania ładu i porządku w trakcie realizacji prac oraz po ich wykonaniu,
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zachowania ciągłości działania systemu telewizji dozorowej po godzinach pracy wykonawcy.
§ 4. Procedura odbioru Systemów

1. Odbiory będą realizowane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego upoważnionych do
odbioru Systemów i podpisania protokołu odbioru, wskazanych w umowie lub upoważnionych przez
Strony odrębnym dokumentem.
2. Odbiór końcowy będzie realizowany przez weryfikację jakości, zakresu i terminów wykonania
wszystkich dostaw i prac będących przedmiotem umowy.
3. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania do odbioru wykonanego
przedmiotu umowy z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.
4. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół odbioru Systemów, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5. Odbiór przedmiotu umowy, oznaczający jego akceptację, zostanie dokonany przez Zamawiającego w
formie protokołu odbioru bez uwag podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
6. Stwierdzenie wad istotnych podczas odbioru przesuwa termin odbioru robót o czas niezbędny na ich
usunięcie. Strony ustalą wspólnie termin usunięcia wad i/lub usterek.
§ 5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy i sposób porozumiewania się
1. Osobami upoważnionymi do podejmowania działań zmierzających do realizacji umowy, w tym do
podpisywania protokołów odbioru są:
1) ze strony Zamawiającego:
2) ze strony Wykonawcy:
2. Strony umowy zastrzegają sobie możliwość zmiany oraz uzupełniania listy osób wskazanych w ust. 1.
Strona zmieniająca powiadomi drugą Stronę o zmianie osoby wskazanej w ust.1 w formie pisemnej.
3. Wszystkie informacje przekazywane między Wykonawcą a Zamawiającym w ramach umowy będą
przesyłane, o ile umowa nie stanowi inaczej, pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
Informacje przekazane drogą elektroniczną na adres mailowy wyczerpują drogę pisemną.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, należy przekazywać:
a) Zamawiającemu na adres:
b) Wykonawcy na adres:
5. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, każda ze Stron umowy powiadomi o tym drugą Stronę na
piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia
dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.
6. Zmiany danych, o których mowa w ust. 1 i 4 nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają formy
pisemnego aneksu.
§ 6. Gwarancja jakości i serwis
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, udziela na okres … (słownie: …)
miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace licząc od dnia podpisania przez
uprawnionych przedstawicieli Stron protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Okres
gwarancji jest automatycznie przedłużany o czas napraw gwarancyjnych.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad i usterek w
terminie do 72 godzin od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
3. Czas reakcji biegnie od chwili przekazania Wykonawcy zgłoszenia awarii. Zgłoszenie uznaje się
za dokonane z chwilą, gdy dotarło ono do Wykonawcy w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego
treścią.
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4. Strony przyjmują, iż zgłoszenia będą dokonywane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (na
adresy wskazane w § 5 umowy).
5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie do opieki serwisowej oraz
dokonywania raz na kwartał przeglądów konserwacyjnych systemu.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty, w tym wysyłki, transportu i ubezpieczenia i inne koszty
napraw gwarancyjnych. Zleceniodawca ma prawo do zlecenia dokonania naprawy innemu
uprawnionemu do serwisowania danych elementów zleceniobiorcy na koszt Wykonawcy.
7. Warunkiem realizacji uprawnień z gwarancji jest użytkowanie Systemów zgodnie z przeznaczeniem
oraz zasadami określonymi w szczególności w instrukcji montażu i obsługi.
8. Wykonawca zapewnia, iż dostarczone produkty będą posiadały niezbędną dokumentację w języku
polskim.
9. Zawarcie przez Wykonawcę umowy podwykonawstwa na serwisowanie dostarczonych systemów
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne
produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres trwania rękojmi wynosi 2 lata
i jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru.
§ 7. Prawa własności intelektualnej
1. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej wytworzonej w wyniku realizacji
niniejszej umowy przechodzą w całości na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia
określonego w § 8 ust. 1 umowy z chwilą dokonania przez Zamawiającego zatwierdzenia i odbioru
danej dokumentacji. Nabycie autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego następuje na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności:
1.1. w zakresie utrwalania, wprowadzania do komputera i zwielokrotniania utworu,
1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu,
1.4. udostępnianie dokumentacji innym podmiotom realizującym świadczenia na rzecz
Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem umowy, korzystanie z dokumentacji bez
ograniczeń, w tym przez włączenie całości lub w części do innych opracowań, także przez inne
podmioty wykonujące świadczenie na rzecz Zamawiającego.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji jest nieograniczone terytorialnie
i czasowo. Zamawiający ma prawo przenieść autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na osoby
trzecie.
3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na
wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych.
4. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 umowy zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiającego całości przysługujących wykonawcy autorskich praw majątkowych i praw zależnych
do dokumentacji oraz wykorzystywanie dokumentacji na każdym ze wskazanych w ust. 1 pól
eksploatacji.
5. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych i prawa wykonywania praw zależnych do
dokumentacji, Zamawiający będzie mógł stosownie do swoich potrzeb i wymagań, swobodnie
dokonywać wszelkich koniecznych lub przydatnych zmian i uzupełnień w dokumentacji, co nie
będzie stanowiło naruszenia praw twórców.
6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, prawo własności nośników,
na których dokumentacja została utrwalona.
§ 8. Wynagrodzenie
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
…………………………………… netto (słownie ……) …………………….. brutto (słownie …….)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy i nie podlega
zmianie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane
w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy i jego odbiorze w formie
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń, na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie do
21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu na konto Wykonawcy.
§ 9. Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu zrealizowania przedmiotu umowy
określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) w przypadku złamania przez Wykonawcę zakazu ujawniania informacji, o którym mowa w § 12
umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia,
3) w pozostałych przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za
każdy stwierdzony przypadek.
4) niezależnie od kary umownej określonej w pkt 1-3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez
Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
2. Przez niewykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją zaistnienie po stronie Wykonawcy
okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione,
w szczególności polegających na nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji umowy lub jej
poszczególnych etapów.
3. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji po stronie
Wykonawcy, powodujących wykonanie przez niego obowiązków wynikających z umów w sposób
niezgodny z umową, w szczególności w zakresie sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad
współpracy z Zamawiającym.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia brutto,o
którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
6. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar
umownych w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, na zasadach ogólnych.
§ 10. Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części.
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca sporządzi przy
udziale Zamawiającego „Protokół zaawansowania realizacji umowy” na dzień odstąpienia.
Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu „Protokołu zaawansowania realizacji umowy” przekazać
wykonaną część przedmiotu umowy a Zamawiający zapłacić odpowiednie wynagrodzenie za
wykonaną część obliczone w oparciu o „Protokół zaawansowania realizacji umowy”. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości
przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę w terminie określonym w umowie lub nienależytego wykonania umowy. Oświadczenie o
odstąpieniu powinno być złożone w terminie do 30 dni – odpowiednio – od daty, w której przedmiot
umowy miał być zrealizowany lub od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o nienależytym
wykonaniu przedmiotu umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie stosunki prawne
w zakresie świadczeń zrealizowanych i odebranych przed odstąpieniem (w szczególności z tytułu
gwarancji) pozostają w mocy.
6. Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych.
§ 11. Siła Wyższa
1. Strony mogą uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z umowy, wyłącznie w sytuacji, gdy niewykonanie bądź nienależyte
wykonanie zobowiązania jest następstwem siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można przewidzieć przy zachowaniu
należytej staranności, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy jak i w stosunku do
Zamawiającego oraz od nich niezależne, któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą
starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany,
klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, działania
wojskowe, ograniczenia eksportowe i importowe lub inne nieprzewidziane zdarzenia mające wpływ
na harmonogram prac.
3. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 godzin,
zawiadomienie drugiej Strony o przypadku siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie,
że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia.
4. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie
wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania
siły wyższej na przedmiot umowy.
5. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar dowodu
zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie.
6. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani
nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.
7. W przypadku wystąpienia tzw. „przestoju prac”, jednorazowo w okresie dłuższym niż 8 godzin lub
sumarycznie w okresie dłuższym niż 24 godziny spowodowane z winy lub na żądanie Zamawiającego,
obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku
wystąpienia „przestoju”. W sytuacji wystąpienia przestoju, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o kolejny dzień/dni roboczy/e liczony/e każdy po 8 godzin
przestoju, jeśli liczba godzin nie przekracza 8 liczona jest jako jeden dzień przestoju.
§ 12. Poufność
1. Za informacje poufne uważa się wszelkie informacje dotyczące stosunków handlowych pomiędzy
Stronami, a w szczególności dane dotyczące prowadzonej działalności Stron, przez ich podmioty
zależne lub podmioty z nimi powiązane oraz warunki współpracy, niezależnie od sposobu ich
przekazania.
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2. Informacje poufne ujawniane w związku ze współpracą będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie
wymaganym do prawidłowego wykonania zobowiązań powstałych przy współpracy Stron.
3. Strony zobowiązują się zachować informacje poufne w tajemnicy oraz podjąć środki ostrożności
zabezpieczające je przed wykorzystaniem w celu innym niż uzgodniony przez Strony, w szczególności
poprzez ich ujawnienie, kopiowanie lub używanie przez osoby i podmioty nieupoważnione.
4. Informacje poufne mogą podlegać ujawnieniu w sytuacji, gdy Strony wyrażą pisemną zgodę na ich
ujawnienie bądź, gdy ich ujawnienie odbywa się na żądanie uprawnionych organów państwowych,
posiadających odpowiednią legitymację.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nierozpowszechniania treści korespondencji prowadzonej
w zawiązku z realizacją umowy.
§ 13. Przetwarzanie danych osobowych
Strony, jako Administratorzy danych osobowych, zobowiązują się do zgodnego z zapisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia
04.05.2016 r.; dalej; „RODO”), gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych
pracowników i współpracowników drugiej Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej
umowy, a także do wykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2
RODO. W celu wykonania tych obowiązków Wykonawca przekaże swoim pracownikom i
współpracownikom informacje określone w załączniku nr 4 do umowy, a Zamawiający swoim
pracownikom i współpracownikom – informacje określone w załączniku nr 5 do umowy.

§ 14. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, oraz ustawy prawo
autorskie i prawa pokrewne.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie sądu powszechnego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw przysługujących mu z tytułu niniejszej
umowy na jakąkolwiek osobę trzecią.
4. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność
jakiejkolwiek części niniejszej umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia, ważnymi
postanowieniami, wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
5. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie, w formie aneksu.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznikami do umowy są:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 – Wzór końcowego protokołu odbioru
4) Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego
5) Załącznik nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę
7. Załączniki wymienione w ust. 6 stanowią integralną część umowy.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 4 do umowy ……
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw
Zagranicznych, a wykonującym obowiązki administratora dyrektor Biura Infrastruktury, z siedzibą:
……………….. .
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Ewa Wolska
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzanie na postawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes
Zamawiającego polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) nr PESEL
c) służbowy adres e-mail,
d) służbowy numer telefonu.
5. Dane zostały przekazane Ministerstwu Spraw Zagranicznych przez Wykonawcę.
6. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a następnie
przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz wynikającymi z niej
regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO. Dane mogą być udostępnione osobom i
podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do
państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art.
15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz w art.
17-18 i 21 RODO, o ile będzie miał zastosowanie.
10.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane
profilowaniu.
11.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

nr NIP/KRS ……………………………………………………..
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….
(imię, nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę, instalację, konfigurację i
uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w
budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie” – znak
sprawy BDG.741.046.2018, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla tego przetargu, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
za cenę łączną …………………........................................................................................ złotych brutto
(słownie: .............................................................................................................. zł brutto),
2. Oferta terminu realizacji zamówienia:
Oferujemy realizację zamówienia w terminie ………. (słownie: ………………….) dni.
3. Oferta okresu gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace montażowe:
A

B

Nie oferujemy dodatkowego okresu gwarancji, ponad wymagane 24
miesiące
Oferujemy jeden dodatkowy 12-miesięczny okres gwarancji
(tj. łącznie 36 miesięcy gwarancji)
Oferujemy dwa dodatkowe 12-miesieczne okresy gwarancji
(tj. łącznie 48 miesięcy gwarancji)
W kolumnie „B” przy oferowanym okresie gwarancji należy wpisać „TAK”, pozostałe wiersze
kolumny „B” należy przekreślić.
2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 oraz
Załączniku nr 2 do SIWZ jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym
podatek VAT.
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
z Istotnymi Postanowieniami Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, którego bieg rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiającego, zawartą w klauzuli informacyjnej określonej w pkt 20.3 SIWZ.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
Wykonawca usuwa treść oświadczenia z niniejszego ustępu przez jego wykreślenie).
8. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom* /
zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom*:
1) ……………………….………….

..………………………………......

część (zakres) zamówienia

nazwa (firma) podwykonawcy

2) ……………………….………….

..………………………………......

część (zakres) zamówienia

(nazwa) (firma) podwykonawcy

9. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy**:
....................................................................................................................................
(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

10.Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
11. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) …………………………………….
2) …………………………………….
3) …………………………………….
4) …………………………………….
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:
.......................................................................................................................................................
tel. ......................................................... e-mail: ..........................................................................
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym
.......................................................................................................................................................

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:
„Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji
i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie”; znak: BDG.741.046.2018

do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
 mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 mln. EUR;
 małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 mln. EUR;
 średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln.
EUR.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………….……
(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986)
dotyczące BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację,
konfigurację i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym
urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej
67A w Warszawie” – znak sprawy BDG.741.046.2018, oświadczam, że:
1. Reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. W stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. ………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, reprezentowany przeze mnie
Wykonawca podjął następujące środki naprawcze1:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną
nazwę (firmę), adres, nr NIP/KRS podmiotu/ów) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
4. Wszystkie informacje podane w ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

……..……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

1

należy wykreślić (jeżeli nie dotyczy) albo wypełnić odpowiednio
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Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………….……
(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986)
dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację,
konfigurację i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym
urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej
67A w Warszawie” – znak sprawy BDG.741.046.2018, oświadczam, że:
1. Reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w pkt 7.2- 7.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej i zawodowej określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, reprezentowany przeze mnie Wykonawca polega
za zasobach następującego/ych podmiotu/ów i w następującym zakresie2:
Lp.

Nazwa (firma) i adres podmiotu, nr NIP/KRS

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów

1.
2.
…

3. Wszystkie informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

……..……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

2

należy wypełnić jeżeli dotyczy lub przekreślić pkt 2
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Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………….……
(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację,
konfigurację i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym
urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej
67A w Warszawie” – znak sprawy BDG.741.046.2018, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie
Wykonawca:


nie należy do grupy kapitałowej3 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia *



należy do grupy kapitałowej4 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)* z nw. Wykonawcami5,
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1.
2.

……………………….………………………………………………. (należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę)
………………………………………………….……………………. (należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę)

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

* właściwe zaznaczyć znakiem X

3

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618
i 1634) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
4
j.w.
5

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą/ami, który/ży złożył/li
odrębną/e ofertę/y, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 7 do SIWZ
(należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie)

...................................., dnia ....................... 2019 r.
Pełnomocnictwo
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i
sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie” – znak sprawy BDG.741.046.2018
.............................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą .......................................................................................................................................
(adres)

zarejestrowany przez ....................................................................................................................
pod numerem.................................................................................................................................
reprezentowany przez: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
upoważnia .....................................................................................................................................
(dane osoby upoważnionej)

zamieszkałego w ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
legitymującego się .........................................................................................................................
(nazwa i numer dokumentu: dowodu osobistego, paszportu)

do występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu, w tym:

1. podpisania i złożenia w imieniu Wykonawcy oferty wraz z załącznikami*
2. składania w imieniu Wykonawcy wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności
przewidzianych przepisami prawa takich jak poświadczanie kopii dokumentów za zgodność
z oryginałem, zadawania pytań, składania wyjaśnień itp.*

3. zawarcia Umowy w wyniku udzielenia zamówienia*

……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do SIWZ
(należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)

…………………………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację,
konfigurację i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym
urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Tanecznej
67A w Warszawie” – znak sprawy BDG.741.046.2018 oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
reprezentowany przeze mnie Wykonawca należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych – wykonuje) następujące dostawy:
Zamawiający
L.p.

Zakres dostawy

(nazwa firmy, jej
adres, telefon i
osoba do kontaktu)

Termin
wykonania
dostawy

Wartość dostawy

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje należycie nie mniej niż 3 (trzy) dostawy, z których każda polegała na dostawie, montażu i uruchomieniu lub modernizacji
systemu sygnalizacji pożaru, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) brutto każda.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływać się na dostawę wykonywaną, wartość brutto wykonanej części dostawy na dzień składania ofert nie
może być niższa niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100).
W przypadku, gdy wartości dostaw będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po kursie
ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1

2

3

…….

Do wszystkich dostaw wskazanych w Wykazie Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody wskazujące ich
należyte wykonanie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.3.1 SIWZ.

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 9 do SIWZ
…………………………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego na „Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz
detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie”; znak: BDG.741.046.2018,
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca dysponuje/będzie dysponować następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych,
wymienionych w pkt 7.3 ppkt 1 - SIWZ

Informacja dotycząca
dysponowania osobą
wskazaną w wykazie
+ Informacja o podstawie
do dysponowania
wskazaną osobą

dysponuję / będę
dysponować
(niepotrzebne
skreślić)

………………………
………………………
(imię i nazwisko)

wraz z
informacją o podstawie do
dysponowania wskazaną
osobą

- dysponuję na
podstawie
...................................
(np. umowy o pracę,
umowy zlecenia, itp.)

albo
- będę dysponować
na podstawie
...................................
(np. umowy przedwstępnej
itp. )

………………………
………………………
(imię i nazwisko)

dysponuję / będę
dysponować
(niepotrzebne
skreślić)
wraz z
informacją o podstawie do
dysponowania wskazaną
osobą

- dysponuję na
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podstawie
...................................
(np. umowy o pracę,
umowy zlecenia, itp.)

albo
- będę dysponować
na podstawie
...................................
(np. umowy przedwstępnej
itp. )

………………..

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

Instrukcja wypełniania Wykazu:
Wykonawca wpisuje do Wykazu w kolumnie dotyczącej kwalifikacji zawodowych – jaki dokument/dokumenty
spośród wymienionych w pkt 7.3 ppkt 1 -4 posiada dana osoba oraz podaje następujące informacje:
1) w odniesieniu do osoby/osób, o których mowa w pkt 7.3 ppkt 1 SIWZ:
a) nazwę dokumentu (świadectwo kwalifikacji) uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
b) zakres uprawnień wynikających z tego dokumentu,
c) numer uprawnień, datę wydania,
d) nazwę podmiotu nadającego uprawnienia,
e) datę ważności
2) w odniesieniu do osoby/osób, o których mowa w pkt 7.3 ppkt 2 SIWZ:
a) nazwę dokumentu (świadectwo kwalifikacji) uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku dozoru wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
b) zakres uprawnień wynikających z dokumentu,
c) numer uprawnień, datę wydania,
d) nazwę podmiotu nadającego uprawnienia,
e) datę ważności
3) w odniesieniu do osoby/osób, o których mowa w pkt 7.3 ppkt 3 SIWZ:
a) nazwę dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) ukończenia kursu w zakresie instalacji, serwisu i konserwacji
systemów sygnalizacji pożaru,
b) zakres kursu,
c) numer i datę wydania zaświadczenia/certyfikatu,
d) nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie/certyfikat
4) w odniesieniu do osoby/osób, o których mowa w pkt 7.3 ppkt 4 SIWZ:
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a) nazwę dokumentu (zaświadczenie/certyfikat/autoryzacja) wystawionego przez producenta oferowanego
systemu,
b) nazwę podmiotu wystawiającego dokument,
c) numer i datę wystawienia dokumentu
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Załącznik nr 10 do SIWZ
(należy przedstawić w formie oryginału)

……………….…………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Przystępując do wizji lokalnej w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz
detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przy ulicy Tanecznej 67A w Warszawie”; znak: BDG.741.046.2018, oświadczam, że:


zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych uzyskanych w związku z udziałem w ww.
postępowaniu,



zobowiązuję się nie kopiować, nie powielać, ani nie utrwalać żadnych danych lub informacji lub
danych uzyskanych w związku z udziałem w ww. postępowaniu,



zobowiązuję się wykorzystać uzyskane informacje jedynie w celu udziału w ww. postępowaniu.

.............................................................
(podpis)
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