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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie 
wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku przy  
ul. Domaniewskiej 36/38” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia                   
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie. 

 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeŜeli 
przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej. 

 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku 
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy pzp), zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
4. Od dnia 1 maja 2004r. w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej niniejsze 
zamówienie objęte jest postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych (Goverment Procurement Agreement – GPA) zawartego w ramach 
Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organisation – WTO) . 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
 
Adres do korespondencji: 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-6011857, 
strona internetowa: www.policja.pl 

 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym 
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod 
adresem: www.policja.pl 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy. 
   
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a  ÷ 
91c ustawy pzp (w wypadku przewidywanej aukcji elektronicznej, naleŜy podać dane 
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określone w art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy pzp). 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranŜowych robót na 
modernizację wejścia do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38. Zakres wykonania 
robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 2 – 5, 7 - 15 do SIWZ.  
 

2. Zakres wielobranŜowych robót budowlanych obejmuje wykonanie: 
a) modernizacja wnętrz holu głównego, 
b) przebudowa wejścia głównego, 
c) modernizacja i adaptacja instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu i 

sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji alarmu i włamania. 
 

3. Szczegółowy zakres modernizacji, o której mowa w pkt. 2 a) opisany został w: 
a) projekcie modernizacji wnętrz holu głównego –z załącznik nr 2,   
b) projekcie modernizacji wnętrz holu głównego Instalacje Elektryczne – załącznik nr 

4 
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 5, 
d) przedmiarze robót – roboty budowlane i sanitarne – c.o.– załącznik nr 7, 
e) przedmiarze robót – cz. elektryczna i sanitarna – klimatyzacja – załącznik nr 9, 
 
4. Szczegółowy zakres przebudowy, o której mowa w pkt. 2 b) opisany został w: 
a) projekcie budowlanym – przebudowa wejścia głównego – Architektura - załącznik 

nr 3, 
b) przedmiarze robót – roboty zewnętrzne – załącznik nr 8, 
 
5. Szczegółowy zakres modernizacji i adaptacji telewizji przemysłowej, o której 
mowa w pkt. 2 c) opisany został w: 
a) projekcie wykonawczym – Modernizacja i adaptacja instalacji telewizji 

przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych, 
sygnalizacji i alarmu włamania – telekomunikacja – załącznik nr 10, 

b) projekcie zamiennym do projektu wykonawczego – Modernizacja i adaptacja 
instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram 
wjazdowych, sygnalizacji i alarmu włamania – telekomunikacja – załącznik  
nr 11, 

c) projekcie wykonawczym – Instalacja zasilania projektowanych zrządzeń systemu 
KD/SWN i TVU oraz dedykowanej instalacji strukturalnej – elektryczna – 
załącznik nr 12, 

d)  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – do projektów  
w pkt. 5 a, b, c tj. Instalacje telekomunikacyjne i instalacje elektryczne - 
Modernizacja i adaptacja instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, 
kontroli i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu włamania oraz 
zasilania awaryjnego systemu – załącznik nr 13, 

e) przedmiarze robót - Modernizacja i adaptacja instalacji telewizji przemysłowej, 
kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu 
włamania – załącznik nr 14, 

f) przedmiarze robót – instalacje zasilania projektowanych zrządzeń systemu 
KD/SWN i TVU  oraz dedykowanej instalacji strukturalnej – załącznik nr 15, 

 
6. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień 

kodem: 
Roboty elektryczne   – CPV 45310000-3     
Kontrola dostępu   – CPV 453102200-9, 32520000-4, 32320000-2 
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Roboty budowlane   – CPV 45450000-6  
7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118) stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ.  
 
8. Wykonawca udzieli: 
a) Minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i uŜyte materiały, 
b) Minimum 24 miesięcy gwarancji na zainstalowany sprzęt i oprogramowanie. 
 
Szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisowe stanowią załącznik nr 16 i 17 do 
SIWZ oraz § 12 i 13 projektu umowy z załącznika nr 22 do SIWZ.  
 
9. Ochrona Informacji Niejawnych. Wykonawca realizujący umowę posiadać 
będzie dostęp do informacji dotyczących realizacji zadań przez Policję oraz innych 
oznaczonych klauzulą tajności minimum „poufne”.  
 
Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji uzyskanych i związanych z realizacją 
umowy zgodnie z: 

a) przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Polski a w szczególności z: 
− ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych  

(Dz. U.z 2005 nr 196 poz. 1631 z późn zm.),  
− ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),  
oraz przepisami wykonawczymi do nich wydanymi. 

b) umowami międzynarodowymi (pomiędzy Polską a krajem Wykonawcy) w 
przedmiotowej sprawie. 

W związku z powyŜszym część zamówienia związaną z dostępem do informacji 
niejawnych moŜe realizować tylko i wyłącznie Wykonawca, który ma siedzibę na 
terytorium Polski lub na terytorium państwa, z którym Polska ma podpisaną i 
ratyfikowaną umowę dwustronną o wzajemnej ochronie informacji niejawnych.  
W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania obowiązków wynikających 
z ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, 
nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa 
Przemysłowego, a takŜe otrzymania stanowiska od Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w zakresie utraty przez Wykonawcę zdolności do ochrony informacji 
niejawnych, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, a powstałe z tego faktu 
skutki finansowe i prawne obciąŜą Wykonawcę. 
 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
12. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom 
Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie 
informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom.  
 
13. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówienia 
uzupełniającego. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Wykonawca zrealizuje zamówienia w terminie – 120 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy. 
Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, przy czym 
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przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
O zamówienie moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 
22  ust. 1 ustawy pzp, tj.: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
a w szczególności: 
1) naleŜycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, następujące zamówienia: 
- min. 3 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 
(roboty ogólnobudowlane), o wartości 150.000,00 zł  kaŜda wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, Ŝe roboty podane w wykazie zostały wykonane naleŜycie. 
- min. 3 roboty budowlane w zakresie kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania  
i napadu, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości 
500.000,00 zł.  kaŜda wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty podane w 
wykazie zostały wykonane naleŜycie. 
 
2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej  

- min. 2 osobami upowaŜnionymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wydanymi na 
podstawie  Ustawy prawo budowlane,  w następujących specjalnościach: 
- konstrukcyjno - budowlanej, 
- drogowej, 
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,  
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych, 
-  min. 1 osobą ze znajomością oprogramowania INET – 7, 
 
3) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 

500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy zł.), 
 

b) Posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych o klauzuli 
tajności co najmniej „poufne”, wyraŜającą się w szczególności posiadaniem: 

- poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego, 
- pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,  
- min. 4 pracowników realizujących umowę (tj. osoba ze znajomością INET-7 oraz 
min. 3 instalatorów systemu kontroli dostępu) z poświadczeniem bezpieczeństwa 
osobowego upowaŜniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności 
„Poufne” oraz przeszkolonych z zakresu ochrony informacji niejawnych.  
 
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów 
lub oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać 
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jednoznacznie, Ŝe ww. warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty zostały 
szczegółowo określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
Zgodnie z przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. Nr 87, poz. 605),   w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  
postępowaniu (określonych w pkt. VII SIWZ) Wykonawca musi złoŜyć następujące 
oświadczenia lub dokumenty: 
 
1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy pzp (o treści zgodnej 
ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści 
zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1a i 1b – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(e) 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
 
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
 
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
 
6. „Wykaz zrealizowanych zamówień”, zawierający informacje potwierdzające 
spełnienie wymagań określonych w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ (wzór wykazu 
zawarto w załączniku nr 21 do SIWZ). Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe te roboty zostały wykonane naleŜycie. 
 
7. „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego”, zawierający 
informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozdziale VI pkt 2 
niniejszej SIWZ (wzór wykazu zawarto w załączniku nr 19 do SIWZ) wraz z 
załączonymi uprawnieniami:  
 
a) do kierowania robotami w zakresie robót budowlanych wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami z regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa wymagane przepisami 
ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 106 poz. 
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1126 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów, 
b) do kierowania robotami w zakresie robót elektrycznych wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami z regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa wymagane przepisami 
ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 106 poz. 
1126 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów,  
c) do kierowania robotami w zakresie robót sanitarnych wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami z regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa wymagane przepisami 
ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 106 poz. 
1126 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów,  
d) do kierowania robotami w zakresie robót drogowych wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami z regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa wymagane przepisami 
ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 106 poz. 
1126 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów,  
 
8. „Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które będą mieć 
dostęp do informacji niejawnych” z podaniem posiadanej klauzuli tajności oraz 
wskazaniem wykonywanych czynności w realizacji zamówienia oraz oświadczeniem 
o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 23 do niniejszej SIWZ.  
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość Ŝądania przedstawienia poświadczenia 
bezpieczeństwa na etapie realizacji umowy. 
 
9. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
 w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy PLN ) –  wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10. Ponadto Wykonawca musi złoŜyć: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej ze wzorem 
określonym w załączniku nr 18 do SIWZ). 

b) kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z przedmiarami stanowiącymi 
załączniki 7,8,9 oraz 14 i 15 do SIWZ. 
 

Wymagana forma składanych dokumentów: 

− dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność    z oryginałem przez Wykonawcę. 
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złoŜeniem wymaganych dokumentów             
(w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie 
kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złoŜeniem wymaganych 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
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UWAGA: W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych 
przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku, wykaz zrealizowanych 
zamówień, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP 
z dnia wystawienia dokumenty (informacja z banku) lub daty odbioru wykonanych 
robót (wykaz wykonanych zamówień). 
 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VII Wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 
89 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie 
powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 
3 ustawy pzp. 
 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI 

ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
ORAZ DOKUMENTÓW: 

 
1.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się  
z Wykonawcami jest: 

− Joanna Molasy – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, 
tel.(022) 601 16 66 

 
2. Zamawiający urzęduje w dniach pracujących tj. od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.15 do 16.15.  
 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma 
związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony  
w rozdziale II niniejszej SIWZ. 
 
UWAGA! Dopuszcza się moŜliwość przesyłania korespondencji pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego 
przesłania oryginału podpisanego pisma pocztą celem zachowania pisemności 
postępowania. 
 
4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania  
(tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana  
w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 
 
5. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym 
postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony w 
rozdziale II niniejszej SIWZ. 
 
6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do 
Zamawiającego nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.  
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
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1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium  
w wysokości 13.400,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy czterysta zł. PLN.) - 
zaznaczając cel wpłaty.  
 
2. Forma wnoszenia wadium.  
Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym, 

− gwarancjach bankowych, 
− gwarancjach ubezpieczeniowych, 
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany 
niŜej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego 
dokonanie powyŜszej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty): 

Komenda Główna Policji 
Bank Zachodni WBK S.A.  VIII O/Warszawa  

80 1090 1870 0000 0005 0400 0004 
z dopiskiem „182/Cam/07/JM” 

 
4. Wadium musi być złoŜone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
naleŜy złoŜyć w formie oryginału w Wydziale Zamówień Publicznych BF KGP przy  
ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 
9.00-15.00).  
Nie naleŜy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty 
 
6. Gwarancja, o której mowa w pkt. 5, musi być podpisana przez przedstawiciela 
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego 
identyfikację, np. złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. Z treści gwarancji 
winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą. 
 
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złoŜonej oferty wadium w wymaganej formie 
zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy pzp, 
a jego oferta będzie odrzucona (art. 24 ust. 4). 
 
8. Zasady zwrotu i utraty wadium. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeŜeli zostaną spełnione warunki 
określone w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
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1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadkach omówionych w art. 181 ustawy pzp, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
 
2. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.  
 
3. Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 18 do SIWZ. 
 
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp) w trwałej i 
czytelnej technice oraz musi być podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 
 
5. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w 
imieniu innego Wykonawcy (ów).  
 
6. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią oni 
pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec 
Zamawiającego, a złoŜona przez nich oferta spełniać będzie następujące 
wymagania: 

a) wraz z ofertą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłoŜą 
dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące 
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być 
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi 
oddzielnie udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp) poprzez 
złoŜenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 
ust.1 pkt 4 ustawy pzp) oraz pkt 2,3,4,5 SIWZ, 

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do 
wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich 
łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a 
takŜe ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną 
potwierdzone poprzez złoŜenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 
(w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp) i pkt 6,7,8 SIWZ, 

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia wadium dokonywane będą 
wyłącznie z pełnomocnikiem, 
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6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z 
organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym  
w rozdziale VIII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 
 
7. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
ponumerowana kolejnymi numerami. 
 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację. 
 
9.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) upowaŜnioną(e). Parafka  
winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu. 
 
10.  Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół 
postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 3 ustawy 
pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia.  
 
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 
 
12. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie musi zostać dokonane nie później niŜ w 
terminie składania ofert (np. w formularzu ofertowym). 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, naleŜy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert.  
 
2. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) 
oraz opisana według poniŜszego wzoru: 

Komenda Główna Policji 
Przetarg nr 182/Cam/07/JM 

Oferta na wykonanie wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku 
przy ul. Domaniewskiej 36/38. 

Nie otwierać przed dniem 17/12/2007 r. 
 
UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty 
kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 
niniejszego rozdziału. 
 
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opatrzona dokładną nazwą 
i adresem Wykonawcy. 
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4. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 17.12.2007 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów 
KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w 
godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku). 
 
5. Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
 
6. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie 
oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w 
terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
 
7. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert: 
1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w 
Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 17.12.2007 r. o godz. 11.00 
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej 
wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaŜe 
uczestnikom postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

− nazw firm oraz adresów wykonawców, 
− cen ofert, 
− terminów wykonania zamówienia, 
− warunków gwarancji (okresu gwarancji), 
− warunków płatności. 

 
4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający 
prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek. 
 
Modyfikacja i wycofanie oferty: 
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmianę do treści złoŜonej oferty pod warunkiem, 
Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed 
terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złoŜona w zamkniętej kopercie 
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 
 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 
 
3.     Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania 
ofert. Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez złoŜenie pisemnego 
powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - 
według takich samych zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty. 
  
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) naleŜy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do 
występowania w imieniu Wykonawcy.  
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O 

WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

 
1. Przez cenę ofertową naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  
 
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto, podatek VAT i cenę netto 
wykonania przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorysy ofertowe, zgodnie z 
przedmiarami stanowiącymi załączniki nr 7,8,9 oraz 14 i 15 do SIWZ. 
 
4. Cena musi obejmować: 
1) wycenę robót budowlanych wynikającą bezpośrednio z wyceny dokonanej metodą 

uproszczoną, na podstawie przedmiaru robót. 
2) koszty związane z realizacja zadania, tzw. koszty ogólne budowy, a takŜe inne 

koszty dodatkowe ujęte w kosztach pośrednich ( Kp),  
3) koszty materiałów, sprzętu i oprogramowania, 
4) podatek VAT 

 
5. Do kosztorysu ofertowego uproszczonego dołączyć naleŜy zestawienie cen 
materiałów i cen sprzętu. 
 
6. Kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie przedmiaru robót powinien 
zawierać jednostkę miary, ilość jednostek obmiaru, cenę jednostkową danej pozycji 
robót i wartość robót danej pozycji. Cena jednostkowa powinna obejmować 
wszystkie nakłady rzeczowe wraz z narzutami tzn. robocizna wraz z Kp i Z, materiał 
z doliczonymi  Kz, sprzęt wraz z Kp i Z. 
 
7. Podanie  składników cenotwórczych robót: 
stawka roboczogodziny R .................... zł/rg 
koszty pośrednie Kp od R i S ................% 
zysk Z od R,S,Kp....................................% 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w kalkulacje dowolnych, 
wybranych przez siebie pozycji cen jednostkowych, tj. moŜe Ŝądać przedłoŜenia 
kalkulacji szczegółowej wskazanych pozycji. 
 
9. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we 
wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze. Brak wypełnienia i określenia 
wartości w pozycji („0” Zamawiający będzie traktował jako brak wartości), zmiana w 
ilości, spowoduje odrzucenie oferty. 
 
10. Ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w 
cenach jednostkowych robót. Cena jednostkowa po zastosowaniu opustu nie moŜe 
być niŜsza niŜ koszty wytworzenia lub koszty własne. 
 
11. Stawki ceny jednostkowej za jednostkę nakładów pracy zawarte w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy są ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie 
będą podlegały zmianom. 
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12. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o 
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
13. Sposób rozliczania szczegółowo rozpisano w § 11 projektu umowy z 
załącznika nr 22 do SIWZ. 
 
UWAGA:  
Cenę ofertową naleŜy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY 

OFERT: 
 

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie: 
 Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny UWAGI 

1. Cena (P1) 100 Minimalizacja - 
 
Oferta, która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie 
uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego. 
 
Kryterium „Cena ”  zostanie obliczone wg wzoru na  minimalizację: 
P1 = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x ranga kryterium 
 

 
2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

a) w toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez 
Zamawiającego; 

 
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez 
zamawiającego o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają 
obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o dokonaniu ww. czynności. Nie 
wyraŜenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem 
oferty; 

 
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium 
wyboru; 

 
d) umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie 

zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne 
(zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy pzp). Umowa zostanie podpisana na warunkach 
określonych w załączniku nr 22 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy. 
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XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 
wartość złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego 
spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument 
wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).  
 
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą,  
w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 
ustawy pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przedłoŜą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający 
wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę Wykonawców 
występujących wspólnie. 
 
5. Wykonawca mający siedzibę lub adres zamieszkania na terytorium 
Rzeczpospolitej przed podpisaniem umowy dołączyć musi dokument (decyzja, 
umowa o pracę itp.) wskazujący na powołanie pełnomocnika ds. ochrony informacji 
niejawnych wraz z jego poświadczeniem bezpieczeństwa upowaŜniającym do 
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Poufne” i zaświadczeniem o 
przeszkoleniu przez słuŜbę ochrony państwa. 
 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się 
uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być 
dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, chyba, Ŝe zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy pzp. 

 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 

 
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał równieŜ  
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 Zabezpieczenie moŜe być wnoszone w następujących formach: 

− w pieniądzu, 
− w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pienięŜnym, 
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− w gwarancjach bankowych, 
− w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
− w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 

5     pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 
Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację, np. złoŜony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny. Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno 
wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego.  
 
 
Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po 
rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z 
zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 uPzp. 
 
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
następujący sposób: 

− 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub 
ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych  przy odbiorze, 

− 30% wartości zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie okresu 
gwarancji i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie 
stwierdzonych w tym okresie wad.  

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z załączonym 
projektem umowy (załącznik nr 22). Do przedstawionych istotnych warunków umowy 
zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, 
wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ww. ustawy. 
 
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana 
czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe 
przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie protestu. 

 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu naleŜy 
dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do 
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występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej). 
 
 
Załączniki 23 szt. 
Załącznik nr 1, 1a, 1b - Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ustawy pzp. 
Załącznik nr 2 - Projekt modernizacji wnętrz holu głównego. 
Załącznik nr 3 - Projekt budowlany – przebudowa wejścia głównego – Architektura. 
Załącznik nr 4 - Projekt modernizacji wnętrz holu głównego Instalacje Elektryczne. 
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Załącznik nr 6 – Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót – roboty budowlane i sanitarne – c.o. 
Załącznik nr 8 - Przedmiar robót – roboty zewnętrzne. 
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót – cz. elektryczna i sanitarna – klimatyzacja. 
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy – Modernizacja i adaptacja instalacji telewizji 
przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i 
alarmu włamania – telekomunikacja. 
Załącznik nr 11 - Projekt zamienny do projektu wykonawczego – Modernizacja i 
adaptacja instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i sterowania 
bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu włamania – telekomunikacja. 
Załącznik nr 12 - Projekt wykonawczy – Instalacja zasilania projektowanych 
urządzeń systemu KD/SWN i TVU oraz dedykowanej instalacji strukturalnej – 
elektryczna. 
Załącznik nr 13 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
do projektów: Instalacje telekomunikacyjne i instalacje elektryczne - Modernizacja i 
adaptacja instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i sterowania 
bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu włamania oraz zasilania awaryjnego 
systemu. 
Załącznik nr 14 - Przedmiar robót - Modernizacja i adaptacja instalacji telewizji 
przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i 
alarmu włamania. 
Załącznik nr 15 - Przedmiar robót – instalacje zasilania projektowanych urządzeń 
systemu KD/SWN i TVU  oraz dedykowanej instalacji strukturalnej. 
Załącznik nr 16 – Warunki gwarancji i serwisu. 
Załącznik nr 17 – Wzór zgłoszenia serwisowego. 
Załącznik nr 18 – Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 19 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
Załącznik nr 20 – Wykaz zawierający Wykonawcę lub wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, którzy będą mieć dostęp do informacji niejawnych 
podczas realizacji zamówienia. 
Załącznik nr 21- Wykaz zrealizowanych zamówień. 
Załącznik nr 22 - Projekt umowy. 
Załącznik nr 23 – Oświadczenie o zdolności do zapewnienia ochrony informacji 
niejawnych   
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Załącznik nr 1 do SIWZ, 
 spr. nr 182/Cam/07/JM 

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

wykonanie wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku przy  
ul. Domaniewskiej 36/38 - spr. nr 182/Cam/07/JM 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

 

 

 

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się  o udzielenie 
zamówienia  

 

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                          (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1a do SIWZ, 
 spr. nr 182/Cam/07/JM 

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

wykonanie wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku przy  
ul. Domaniewskiej 36/38  – Spr. nr 182/Cam/07/JM 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
 

 

 

 

 

* wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia w ich imieniu. 

 

 

 

 

................................., dn. .......................  

  

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1b do SIWZ 
 spr. nr 182/Cam/07/JM 

 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

wykonanie wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku przy  
ul. Domaniewskiej 36/38 - spr. Nr 182/Cam/07/JM 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie  
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 

 

 

 

 

* wypełnia oddzielnie kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia. 

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                          (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 16 do SIWZ 
 spr. nr 182/Cam/07/JM 

 
Warunki gwarancji i serwisu  

 
 

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na zainstalowany sprzęt i 
oprogramowanie. 
  

2. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.  
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń awarii 
sprzętu i systemu, przez wszystkie dni tygodnia, przy czym czas reakcji na 
zgłoszenia nie moŜe przekroczyć 4 godzin, a usunięcie awarii w drodze 
naprawy lub wymiany podzespołów nastąpi w czasie 12 godzin licząc od 
momentu zgłoszenia awarii.  

 
4. W okresie trwania serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni stały kontakt 

ze swoimi przedstawicielami, którzy nieodpłatnie udzielać będą 
Zamawiającemu informacji, konsultacji i pomocy technicznej (hot line).  

 
5. Zgłoszenia naprawy lub usunięcia awarii będą dokonywane drogą faxową lub 

telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer poprzez 
administratorów systemów lub dyŜurnego zabezpieczenia obiektów 
Zamawiającego i zawierać będą określenie rodzaju i zakresu awarii. Wzór 
zgłoszenia serwisowego stanowi integralną część niniejszych warunków.  

 
6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, będą rejestrowane przez obsługę 

serwisową Wykonawcy w „KSIĄśCE KONSERWACJI I SERWISU SWN, SKD, 
CCTV”.  

 
7. Zgłoszenia dokonywane telefonicznie będą potwierdzane przez 

Zamawiającego na piśmie w ciągu 3 dni.  
 

8. Określenie i wybór sposobu naprawy usterki lub uszkodzenia oraz usunięcia 
awarii naleŜy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do:  

 
1) zapewnienia maksymalnej funkcjonalności systemów, 
 
2) przekazania uŜytkownikom zaleceń w celu zminimalizowania 

niedogodności w czasie trwania napraw sprzętu i urządzeń lub usunięcia 
awarii, 

 
3) wymiany sprzętu na zastępczy w celu zapewnienia ciągłości pracy 

systemów. 
 

4) Naprawa sprzętu wadliwego lub jego wymiana na wolny od wad i usunięcie 
skutków awarii dokonywane będzie na koszt Wykonawcy. 

 
5) W okresie trwania serwisu gwarancyjnego Wykonawca świadczyć będzie 

nieodpłatnie pełny zakres usług wiąŜący się z zapewnieniem prawidłowego 
działania systemu. 
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Załącznik nr 17 do SIWZ 
 spr. nr 182/Cam/07/JM 

WZÓR ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO 
do firmy ………………………………… 

 
 

 
 
 
 

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

Zgłoszenie dokonane dn. ................. / .................. /20......, godz. ................ 
 
wysłane zostało na faks nr .................................... ; fax. zwrotny: 601-46-15 oraz 601-41-29 
 

  
Data i godzina przyjazdu serwisu  Data i godzina usunięcia usterki 

zgłaszający: Komenda Główna Policji 
 
 

imię i nazwisko zgłaszającego 

 
data: 
 
godz.: 

zgłoszenie dotyczy 
obiektu: 

� PUŁAWSKA 

� DOMANIEWSKA 

� IWICKA 

� WIŚNIOWA 

� TABOROWA 

� OLSZEWSKA 

� ORKANA 

� BARCICKA 

zgłoszenie dotyczy 
systemu: 

� telewizji (kamery, monitory, sterowanie kamerami) 

� kontroli wjazdu/wyjazdu (szlabany, czytniki) 

� kontroli wejścia/wyjścia (kołowrotki...) 

� oprogramowania systemów 

� zasilania systemów (zasilanie 220V) 

� sygnalizacji alarmów 

� domofonów/wideodomofonów 

� inny/jaki? ..................................................................................................... 

awaria, 

� uniemoŜliwia całkowicie pracę (zgłoszenie pilne) 

� utrudnia pracę 

� bez znaczącego wpływu na pracę systemu 

� występuje sporadycznie 

� ...................................................................................................................... 

opis rodzaju usterki, uszkodzenia, awarii (prośba o precyzyjne określenie - np. nr kamery, szlabanu, w 
jakiej sytuacji i inne warunki, przy których wystąpiło uszkodzenie) 
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Załącznik nr 18 do SIWZ,  
spr. nr 182/Cam/07/JM 

(str.1/2) 
 

 
F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y 

 
My, niŜej podpisani  ....................................................................................................... 

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

działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................... 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „wykonanie 
wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku przy ul. Domaniewskiej 
36/38”– sprawa nr 182/Cam/07/JM składam(y) niniejszą ofertę. 
 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz, Ŝe zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarami robót 

stanowiącymi załączniki 7,8,9 oraz 14 i 15 do SIWZ za cenę: 

............................. zł netto1, słownie: .............................................................. zł. 

............................. zł. brutto2 słownie:  .........................................................................  zł. 

podatek VAT  ........ %, 

w tym za: 
a) roboty budowlane i sanitarne- centralne ogrzewanie kwotę zł ........................... netto, 
b) roboty elektryczne i sanitarne- klimatyzacja kwotę zł. ……………...…………..... netto, 
c) roboty zewnętrzne kwotę zł……………………….…............................................. netto, 
d) modernizacji i adaptacji instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli 

i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu włamania oraz zasilania 
awaryjnego systemu kwotę zł ……………………..………...……………..….….... netto, 

e) instalacji zasilania projektowanych urządzeń systemu KD/SWN i TVU oraz 
dedykowanej instalacji strukturalnej…………………………….…………………… netto 

 
Termin realizacji zamówienia – zgodnie z § 2 projektu umowy tj. 120 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy.   
 
 
 
 
 
............................., dn. .......................                       .................................................................. 
                                                                   (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 18 do SIWZ,  

spr. nr 182/Cam/07/JM                                                                      
(str.2/2) 

 
Udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności z  § 12 i 13 projektu umowy z 
załącznika nr 22 do SIWZ. 

 

Przyjmujemy zasady płatności określone w § 12 projektu umowy z załącznika nr 22 do 
SIWZ. 
 
 
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
 
Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości 13.400,00 PLN (słownie: 
trzynaście tysięcy czterysta złotych) i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot 
i utratę.  
 
Oświadczam, iŜ będę/nie będę* powierzał część zamówienia podwykonawcy, 
tj.: .............................................................................................. (wpis zgodny z rozdz. IV pkt. 12). 
 
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione 
przez nas wadium ulega przepadkowi. 
 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe informacje zawarte na stronach oferty od nr ....... do 
nr ....... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. 
 
....................., dn. .......................                       ......................................................... 

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik nr 19 do SIWZ 
 spr. nr 182/Cam/07/JM 

 
 

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

WYKAZ OSÓB 
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami  

na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranŜowych robót na 
modernizację wejścia do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 (spr. nr 182/Cam/07/JM) 
oświadczamy, Ŝe osoby występujące po stronie Wykonawcy, które będą uczestniczyć w 
realizacji zamówienia posiadają następujące kwalifikacje: 

 

Imię i Nazwisko 
Rodzaj 

posiadanych 
uprawnień 

Wystawca 
certyfikatu 

Informacja o posiadanym 
poświadczeniu 
bezpieczeństwa 

upowaŜniającym do 
dostępu do informacji 

niejawnych 

 

 

   

 

 

   

UWAGA: Osoba posiadająca certyfikat lub poświadczenie bezpieczeństwa, które utracą 
waŜność w okresie realizacji zamówienia jest zobowiązana do ponownego przedstawienia 
Zamawiającemu waŜnego certyfikatu lub poświadczenia bezpieczeństwa.  

 
WyraŜamy zgodę na weryfikację przez Zamawiającego uprawnień osób 

wyszczególnionych w niniejszym wykazie. 

 
 
 
............................., dn. ....................... 
 
                                                    .......................................................................................  

            (podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 20 do SIWZ 
              spr. nr 182/Cam/07/JM 

 
Wykaz zawierający Wykonawcę lub Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy 
będą mieć dostęp do informacji niejawnych podczas 
realizacji zamówienia. 

 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na 

wykonanie wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku przy  
ul. Domaniewskiej 36/38 - spr.  nr 182/Cam/07/JM 

 

oświadczamy, Ŝe niŜej wymienione osoby będą mieć dostęp do informacji 

niejawnych podczas realizacji ww. zamówienia. 

 

Imie i nazwisko  Maksymalna posiadana 
klauzula tajności  Uwagi 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

................................., dn. ....................... ....................................................................  
     (podpis i pieczęć upowaŜnionego   
     przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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  Załącznik nr 21 do SIWZ, 

 spr. nr 182/Cam/07/JM 
 

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

 
 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ  
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranŜowych 
robót na modernizację wejścia do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 (spr nr 
182/Cam/07/JM) oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich pięciu lat1 przed dniem 
wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia: 
 

L.p. Krótki opis zrealizowanego 
zamówienia 2 

 
Podmiot  
zlecający 
dostawę 
(odbiorca 
dostawy) 

 

Daty wykonania 
dostawy  

(dzień, m-c, rok) 

Wartość brutto 
zrealizowanego 

zamówienia  
(zł) 

     

     

     
 
1    jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie  
2    wykaz musi potwierdzać realizację następujących zamówień: 
- min. 3 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o 
wartości 150.000,00 zł kaŜda, 
- min. 3 roboty budowlane w zakresie kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i 
napadu zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości 500.000,00 
zł. kaŜda, 
 
 
 
W załączeniu przedstawiamy dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie 
zamówień wyszczególnionych przez nas w niniejszym wykazie.  
 
 
 
 
 
............................, dn. ....................... 
 
                                                .......................................................................  

(podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 22 do SIWZ, 
 spr. nr 182/Cam/07/JM 

 
 

UMOWA  nr . .......... 
 
zawarta w dniu................2007 r. w Warszawie, pomiędzy:  
Komendą Główną Policji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150 , zwaną dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

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

a 

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

............. w ......................................................., ul. .................... 

.................................................. , zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ...................................................................................................... 
2. …………………………………………………………………...  
 

§ 1 
 

Przedmiotem Umowy jest: Wykonanie wielobranŜowych robót budowlanych na 
modernizację wejścia do budynku KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 
według zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy robót wymienionych powyŜej składa się zakres 
rzeczowy robót, który obejmuje wykonanie robót budowlanych , określonych dokumentacją 
projektową stanowiącą załączniki od nr 2 do 4 oraz od 10 do 12 do SIWZ, oraz Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót – których zakres określa kosztorys ofertowy 
stanowiący integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1). 
 

§ 2 
1. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w 

terminie 120 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. 
 

§ 3 
1. Zamawiający wyznacza w charakterze  inspektora nadzoru robót: 
 budowlanych  Pana/ią ..................................................................... 
 elektrycznych  Pana/ią ..................................................................... 
 sanitarnych  Pana/ią ..................................................................... 
 odpowiedzialnych za realizację robót objętych umową. 
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie .................................. 
3. W przypadku planowanego w trakcie realizacji robót wprowadzenia zmian personalnych 

odnośnie osób wymienionych w ust. 1 i 2 strony poinformują się pisemnie o mających 
nastąpić zmianach przed terminem ich wprowadzenia. 

 
§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: 

- zakresem określonym w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym; 
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-  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
-  technologią określoną przez producenta materiałów i urządzeń,  
- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 
- obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz Polskimi 

Normami na ustalonych niniejszą umową warunkach; 
- ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. 

2. KaŜda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót (jeśli dokonanie takich 
zmian wyniknie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili podpisania 
umowy) musi być uzgodniona z Zamawiającym i nie moŜe zwiększać ceny ofertowej 
przedstawionej przez Wykonawcę.  

3. Wykonanie – po ujęciu w kosztach ogólnych zadania – zagospodarowania terenu 
objętego robotami pod względem ppoŜ., sanitarnym, bhp. 

4. W czasie realizacji robót: 
a) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami, 
b) wyznaczenie koordynatora w osobie .................... ................. sprawującego 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych przy realizacji robót objętych umową, 

c) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania zadania, 

d) umoŜliwienie przeprowadzenia odbioru robót. 
5. UmoŜliwienie wstępu na teren robót organom nadzoru budowlanego, do których naleŜy 

wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnianie im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

6. Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia juŜ wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego) – na swój koszt. 

7. Zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych 
pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wykonawca prace związane z usunięciem płyt azbestowo-cementowych (w przypadku 
zaistnienia konieczności ich wykonania) wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest, i po ich wykonaniu złoŜy pisemne oświadczenie o 
prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

9. Wykonawca wywiezie na wysypisko we własnym zakresie wszelkie zdemontowane 
materiały, które Zamawiający uzna za nie nadające się do odzysku lub sprzedaŜy.  

10. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaŜe go 
Zamawiającemu przed terminem odbioru robót. 

11. Usunięcia wad, usterek i awarii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

§ 6 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty robotami z chwilą przejęcia 
placu budowy. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i ubezpieczenia budowy i robót z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na rzecz 
Zamawiającego. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty, obiekt, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami remontowymi. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1, 

powinny być fabrycznie nowe, w gatunku I i odpowiadać co do jakości wymogom 
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo 
budowlane oraz wymaganiom warunków szczegółowych zamówienia. 

 
§ 9 

1. Za zgodą Zamawiającego wykonawca moŜe zlecić część robót objętych umową 
podwykonawcom pod warunkiem, Ŝe termin umowy nie ulegnie przekroczeniu. 

2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców. 

4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe podwykonawca posiada potencjał techniczno-ekonomiczny 
i kadrę techniczną w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo roboty objęte umową. 

 
§ 10 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1. 
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do 
odbioru przez inspektorów nadzoru. 

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone przez Zamawiającego 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu 
gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

5. Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w czasie 
tych czynności ujawniono istnienie wad. 

 Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia: 
a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia moŜe odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to moŜe odstąpić od umowy w całości lub 

części albo Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwie 
wykonanych robót. 

7. Po ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój 
bieg terminy do zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o 
którym mowa w § 14. 

8. Potwierdzenie odbioru i wykonania przedmiotu umowy następuje na podstawie 
protokółu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony bez zastrzeŜeń. 

 
§ 11 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, wynagrodzenie 
kosztorysowe w kwocie ............. zł brutto, słownie: .............. złotych, .../100 w tym: 
................... zł netto, słownie: ..................................................... złotych, .../100 plus 22%, VAT 
w kwocie ................... zł, słownie: ..................................... złotych, .../100, zgodnie ze złoŜoną 
ofertą. 

 W tym za: 
f) roboty budowlane i sanitarne- centralne ogrzewanie kwotę zł ................................ 

netto, 
g) roboty elektryczne i sanitarne- klimatyzacja kwotę zł……………………….…..... 

netto, 
h) roboty zewnętrzne kwotę zł……………………….….............................................. 

netto, 
i) modernizacji i adaptacji instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli  

i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu włamania oraz zasilania 
awaryjnego systemu kwotę zł ……………………..………...……………….….... netto, 

j) instalacji zasilania projektowanych urządzeń  systemu KD/SWN i TVU oraz 
dedykowanej instalacji strukturalnej…………………………….………………… netto. 

2. Wykonawca będzie prowadził dla wykonywanych robót księgę obmiarów, podlegającą 
sprawdzeniu przez właściwego branŜowo inspektora nadzoru robót.  
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3. Wartość wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych zakresu podstawowego 
stanowiącego przedmiot umowy, określać będzie suma iloczynów ilości jednostek 
obmiaru robót rzeczywiście wykonanych i odpowiednich cen jednostkowych 
zastosowanych w ofercie Wykonawcy. 

4. Roboty budowlane dodatkowe i zamienne, nie wchodzące w zakres przedmiotu Umowy 
określonego w §1, mogą być wykonane tylko na podstawie wpisu do dziennika robót 
dokonanego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego 
protokołu konieczności.  

5. Wykonawca nie moŜe Ŝądać dodatkowego wynagrodzenia, jeŜeli wykonał prace 
dodatkowe bez uzyskania zgody na ich wykonanie od Zamawiającego. 

6. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na wykonanie robót 
dodatkowych i zamiennych, Wykonawca przedłoŜy kosztorys ofertowy opracowany 
zgodnie z zasadami określonymi w wydawnictwie Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budownictwa Warszawa 2005 pn. „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 
Budowlanych” oraz z zastosowaniem ceny materiałów pobranych z kwartalnego 
wydawnictwa OWEOB Sekocenbud - notowania poziomu cen średnich  
z czasu sporządzania oferty. Ceny materiałów nie znajdujące odzwierciedlenia w cyt. 
wyŜej notowaniach, Wykonawca dla celów sporządzenia oferty zastosuje ceny 
producentów, uzgodnione z właściwym branŜowo inspektorem nadzoru inwestorskiego 
upowaŜnionym przez Zamawiającego. 

7. Roboty dodatkowe i zamienne, o których mowa w ust. 4, rozliczone zostaną 
kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru robót faktycznie wykonanych, 
według cen jednostkowych zastosowanych w ofercie, oraz  zasad dla sporządzania 
kalkulacji szczegółowej - określonych w wydawnictwie Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budownictwa Warszawa 2005 pn. „Polskie Standardy 
Kosztorysowania Robót Budowlanych”. 

 
§ 12 

1. Rozliczenie naleŜności za wykonane roboty określone w § 1 następować będzie 
fakturami przejściowymi w cyklu miesięcznym na podstawie księgi obmiarów, cen 
jednostkowych zastosowanych w ofercie, w formie uproszczonych kosztorysów 
powykonawczych i protokołów odbioru wykonanych robót podpisanych przez 
właściwych branŜowo inspektora nadzoru i kierownika robót lub Wykonawcę, 
adekwatnie do rzeczowego ich zaawansowania.  

2. W okresie trwania okresu gwarancyjnego, o którym mowa § 13 ust. 1 lit. b), 
Wykonawca świadczyć będzie nieodpłatnie pełny zakres usług wiąŜący się z 
zapewnieniem prawidłowego działania zainstalowanych w ramach niniejszej umowy 
urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji i serwisu stanowiącymi załącznik nr 2 do 
umowy (odpowiednio załącznik nr 16 do SIWZ).  

3. Faktury będą opłacane w terminie do 30 dni od daty złoŜenia jej w siedzibie 
Zamawiającego: Biuro Logistyki Policji KGP w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38; 
NIP: 521-31-72-762. Za termin zapłaty uznaje się datę złoŜenia przelewu w banku 
Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w 
oparciu o protokół odbioru końcowego zadania. 

 
§ 13 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 
a) gwarancji na wykonane roboty i uŜyte materiały na okres 36 miesięcy,  
b) gwarancji i serwisu na zainstalowane urządzenia i oprogramowanie na okres 24 

miesięcy; na warunkach określonych w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej umowy 
(odpowiednio załącznikach nr 16 i 17 do SIWZ). 

2. Warunki gwarancji i serwisu w odniesieniu do zainstalowanych urządzeń i 
oprogramowania, o których mowa w ust. 1 lit. b), stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. Wzór zgłoszenia serwisowego stanowi odpowiednio załącznik nr 3. 

3. Bieg terminu gwarancji i serwisu rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub ustaleniu 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. 

4. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej. 
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5. Ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady powstałe z winy Wykonawcy zostaną 
usunięte na jego koszt – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 14 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy w okresie gwarancji w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj. ................. zł w 
formie ................................................... 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w 
następujących terminach: 

a) część zabezpieczenia (70%) gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót w 
terminie 30 dni licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, lub ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze, 

b) pozostała część (30%) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o którym mowa 
w § 13 ust. 1 lit. a), i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych 
w tym okresie wad. 

3. W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wynikłe 
wady. 

 
§ 15 

1. Strony uzgodniły, iŜ w przypadku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania 
przedmiotu Umowy, będą naliczane kary umowne. Podstawą naliczenia będzie 
umowna wartość brutto wynagrodzenia określona w § 11 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 z tytułu 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez Zamawiającego lub przez 
Wykonawcę z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, 

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w § 1 przedmiotu Umowy, zgodnie z 
terminem określonym w §2 ust.2 w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 11 ust 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji 
w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot 
Umowy za kaŜdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wady, awarii lub usterki, nie więcej niŜ 30% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących 
po stronie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za kaŜdy dzień opóźnienia zapłaty faktury. 
5. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wysokości 
poniesionej szkody. 

 
§ 16 

1. W odniesieniu do robót budowlanych i instalacyjnych, o których mowa w § 1, 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy w całości lub w 
części lub Ŝądania wykonania robót po raz drugi w przypadku wadliwego ich 
wykonania, braku dotrzymania parametrów technicznych instalacji, wskazanych w 
dokumentacji projektowej lub wykonania robót w sposób uniemoŜliwiający 
uŜytkowanie wykonanych instalacji lub pomieszczenia. 

2. JeŜeli roboty określone § 1, zostały przekazane Zamawiającemu z wadami 
umoŜliwiającymi jego uŜytkowanie, których Wykonawca nie mógł usunąć lub nie usunął 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie Ŝądał obniŜenia wynagrodzenia o 
równowartość wadliwie wykonanej części robót niezaleŜnie od kar umownych 
określonych w § 15.  
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§ 17 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w całości lub części w następujących 
przypadkach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 

umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z 
tytułu wykonanej części umowy. 

b) jeŜeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) jeŜeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuował ich w ciągu 7 dni od chwili wezwania Zamawiającego złoŜonego na 
piśmie, 

e) jeŜeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnionej przyczyny nie 
realizuje jej przez okres 7 dni lub w sposób raŜący przebieg prac jest opóźniony w 
stosunku do uzgodnionego zakresu, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu 
wykonania robót. Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora 
nadzoru, 

f) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeŜenia ze strony zamawiającego – 
Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w 
raŜący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza pisemnie 
inspektor nadzoru, 

g) minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie, 
h) jeŜeli Zamawiający stwierdzi, Ŝe roboty stanowiące przedmiot umowy 

wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi 
wykonywania robót lub sprzeczny z umową, to odstąpi od umowy bez 
wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu 
wykonywania robót, 

i) jeŜeli Zamawiający stwierdzi na terenie budowy obecność osób postronnych, a w 
szczególności zatrudnionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 18 

1. Odstąpienie od umowy w całości lub części, o którym mowa w § 16 i 17 następuje z 
chwilą wręczenie drugiej stronie pisma, w którym oprócz podstawy i przyczyny 
odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas 
wykonanych i zakończonych robót. 

2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 19 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 
§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz właściwych 
przepisów szczegółowych. 

§ 21 
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 22 
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarami   stanowiącymi 
 załączniki 7, 8, 9 oraz 14 i 15 do SIWZ 
Załącznik nr 2  - warunki gwarancji i serwisu zgodne z załącznikiem nr 16 do SIWZ. 
Załącznik nr 3  - wzór zgłoszenia serwisowego zgodne z załącznikiem nr 17 do SIWZ. 
 

 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
________________       ________________ 
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  Załącznik nr 23 do SIWZ, 

 spr. nr 182/Cam/07/JM 
 

.......................................................................................... 
 
.......................................................................................... 
 
........................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie) 

    
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na: 

wykonanie wielobranŜowych robót na modernizację wejścia do budynku  
przy ul. Domaniewskiej 36/38, sprawa nr 182/Cam/07/JM 

 
oświadczamy, Ŝe: 

Posiadamy zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Poufne”  w 
sposób zgodny z wymaganiami: 

� ustawy o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U. z 2005 nr 196 poz. 1631 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą oraz przepisami wykonawczymi do niej wydanymi,  

lub  

� ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi zawartymi przez Rzeczpospolitą Polską w 
przedmiotowej sprawie z krajem, w którym Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania 

a w szczególności: 

1) posiadamy powołanego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej 
Pełnomocnikiem posiadającego: obywatelstwo polskie, poświadczenie bezpieczeństwa 
upowaŜniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Poufne”, 
zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (zarówno 
zaświadczenie jak i poświadczenie bezpieczeństwa wydane są przez słuŜbę ochrony państwa), 

Uwaga: pkt 1) dotyczy obowiązkowo Wykonawcy mającego siedzibę lub adres zamieszkania na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  

2) osoby, które będą mieć dostęp do informacji niejawnych, a w szczególności osoby realizujące 
zamówienie w CWT oraz osoby wymienione w rozdziale VII punkt 2 posiadają poświadczenie 
bezpieczeństwa upowaŜniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej 
„Poufne” oraz posiadają przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

3) uznajemy przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych obowiązujące w Polsce i we 
własnym kraju oraz złoŜymy w razie potrzeby odpowiednie oświadczenia wobec właściwego 
organu swojego państwa. 

Ponadto oświadczamy, iŜ: 

� wyraŜamy zgodę na poddanie się procedurze weryfikacji posiadanej przez nas zdolności do 
zapewnienia ochrony informacji niejawnych przez Zamawiającego oraz przez słuŜbę ochrony 
państwa. 

 

................................., dn. .......................    ................................................................. 
                                   (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


