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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl/376.html

Warszawa: Robota budowlana polegająca na przebudowie ogrodzenia przy
ul. Klonowej 1 w Warszawie, nr sprawy 23/ZP/14.
Numer ogłoszenia: 58841 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mon.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegająca na przebudowie
ogrodzenia przy ul. Klonowej 1 w Warszawie, nr sprawy 23/ZP/14..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
robota budowlana polegająca na przebudowie ogrodzenia przy ul. Klonowej 1 w Warszawie. 2. Przebudowa
ogrodzenia obejmuje w szczególności rozbiórkę istniejącego ogrodzenia /muru oporowego/ oraz fragmentu
ogrodzenia pełnego wykonanego z cegły silikatowej, budowie nowego żelbetowego muru oporowego o jednolitej
formie, instalacji stalowych elementów ogrodzenia oraz nowych elementów wygrodzenia wewnętrznego,
wymianie nawierzchni w obrębie robót budowlanych przy ogrodzeniu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera: 1) projekt budowlano - wykonawczy, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, 3) przedmiary robót, 4) decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 399/2013 z dnia 09.12.2013 r.
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, 5) decyzja Nr 42/2014 dot. usunięcia
drzew i krzewów. 4. Roboty budowlane przeprowadzone będą na terenie wojskowym, zamkniętym. 5. Roboty
budowlane Wykonawca może prowadzić tylko w dni robocze w godzinach służbowych, tj. 7.30 - 15.30
(poniedziałek - piątek). Wykonywanie prac poza godzinami służbowymi oraz soboty i niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy może odbywać się w uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody od
Zamawiającego. 6. Ponadto Zamawiający wymaga ciągłej obecności osoby pełniącej funkcję kierownika budowy
w czasie wykonywania robót budowlanych w obiekcie Zamawiającego. 7. Roboty należy realizować w sposób
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zapewniający bezpieczeństwo ludzi, mienia i ochronę środowiska oraz zminimalizować ich uciążliwość dla
użytkowników czynnego obiektu. 8. Kierownik budowy jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren
budowy oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy Prawo budowlane. 9. Roboty budowlane należy wykonywać z
zachowaniem szczególnej ostrożności, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz PPOŻ. 10. Przy
wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, wg przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 11.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu. Wykonawca
ponosi względem Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z
realizacji przedmiotu umowy i wynikającą z przepisów ochrony środowiska, w szczególności dotyczącą
transportu i zagospodarowania odpadów. 12. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z
obowiązującymi przepisami posegregowania wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu
umowy. 13. Wykonawca w ramach kosztów ogólnych zleci utylizację materiałów niebezpiecznych i przedłoży
Zamawiającemu protokół z utylizacji tych materiałów. 14. Gwarancja (licząc od następnego dnia po dokonaniu
odbioru końcowego robót budowlanych) - 36 miesięcy. 15. Realizacja zadania związana jest z możliwością
dostępu Wykonawcy do informacji niejawnych o klauzuli /poufne/ i /zastrzeżone/. W związku z powyższym
osoby, o których mowa w pkt III.3.4) niniejszego ogłoszenia biorące udział w realizacji zamówienia muszą
posiadać dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej /poufne/.
Natomiast pozostałe osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać ważne poświadczenia
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej
/zastrzeżone/ lub pisemne upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) uprawniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli /zastrzeżone/, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182 poz. 1228) oraz aktualne na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy o ochronie informacji niejawnych,
zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2010 roku w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Służbę kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 258, poz. 1751) jeżeli jest wymagane zgodnie z
przepisami obowiązującymi w kraju (organizacji międzynarodowej), w którym dana osoba uzyskała
dopuszczenie do informacji niejawnych. Należy podać dane identyfikujące dokument stwierdzający posiadanie
wymaganych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych (rodzaj dokumentu, numer, data wydania).
Uprawnienia wymienione w oświadczeniu będą podlegały weryfikacji zgodnie z obowiązującymi dwustronnymi
umowami lub porozumieniami o wzajemnej ochronie informacji niejawnych między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a rządem kraju lub organizacji międzynarodowej, w którym dana osoba uzyskała dopuszczenie do
informacji niejawnych. 16. W celu zapewnienia właściwej ochrony przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany
jest do przestrzegania wymagań zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. nr 182 poz. 1228), wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz treści instrukcji
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bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej integralną części umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50.000,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w
formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 16 1010 1010 0041 8313 9120 0000.
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału
najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00 w pokoju nr 728 (do oferty należy załączyć
kserokopię). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści
tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą; 2) termin obowiązywanie gwarancji; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji; 6. Wadium
musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11:00. 7. Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. 10.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
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określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24
ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania - Wykonawca musi posiadać: 1) świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co
najmniej /poufne/, 2) ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego. 2. Ocena
spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1) - 4) ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika
na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl/376.html); 2) świadectwie bezpieczeństwa
przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co
najmniej /poufne /, 3) ważnej koncesji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego. 3. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu, spełnianie ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawcy należący do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 5. Brak
wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: posiadania wiedzy i
doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane
polegające na budowie ogrodzenia wraz z murem oporowym lub przebudowie ogrodzenia wraz z
murem oporowym o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)
każda, potwierdzone dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1)
oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4
ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (wzór załącznika znajduje się na stronie internetowej:
http://www.bip.mon.gov.pl/376.html); 2) wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika
znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl/376.html): a) dowodami, o których
mowa powyżej są: - poświadczenia, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej. b) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a). 3. Z treści załączonych dokumentów musi
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jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie
później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie ww.
warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy. 5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając
odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, są zobowiązani wykazać, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w
niniejszym postępowaniu. 6. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w
postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia: 1) Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie
dysponować: a) co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej bez ograniczeń, b) co najmniej 1
(jednym) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych w co najmniej w ograniczonym zakresie, posiadającym ponadto: licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia lub zaświadczenie o wpisie na listę
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta
wojewódzkiego Policji (zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829); - Aktualne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na
stanowisku dozoru; - aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności; c) co najmniej 1 (jednym)
instalatorem posiadającym: - licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia lub
zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane
przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji (zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829); Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie Andover Continuum; - Dokument
potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalowania systemów alarmowych w klasie SA 4
NO lub kategorii 1-4; - aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku co najmniej eksploatacji 2) Wykonawca
przedstawi informację na temat kwalifikacji zawodowych ww. osób, niezbędnych do wykonania
zamówienia. 3) Osoby o których mowa w ppkt 1) lit a) i b) wskazane przez Wykonawcę muszą
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posiadać ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i
posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z art. 12 ust. 7 lub 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 4) Wszystkie osoby, o których mowa w ppkt 1) muszą posiadać: a)
ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą co najmniej /poufne/ oraz b) aktualne na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych, o których mowa wart. 19 i 20 ustawy o ochronie informacji niejawnych,
zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 258, poz.
1751) jeżeli jest wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju (organizacji
międzynarodowej), w którym dana osoba uzyskała dopuszczenie do informacji niejawnych. 2. Ocena
spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika
znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl/376.html); 2) wykazie osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika znajduje się na stronie
internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl/376.html). W przedmiotowym wykazie należy podać dane
identyfikujące dokument stwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień do dostępu do informacji
niejawnych (rodzaj dokumentu, numer, data wydania). Uprawnienia wymienione w oświadczeniu będą
podlegały weryfikacji zgodnie z obowiązującymi dwustronnymi umowami lub porozumieniami o
wzajemnej ochronie informacji niejawnych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem kraju
lub organizacji międzynarodowej, w którym dana osoba uzyskała dopuszczenie do informacji
niejawnych. 3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek
Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym
jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, spełnianie ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Wykonawcy należący do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
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(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 6. Brak
wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi posiadać: 1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100),2) ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z
przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. (słownie złotych:
pięćset tysięcy 00/100) 2. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1) oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(wzór załącznika znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl/376.html); 2)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) opłaconej polisie, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca na
żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio,
nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie
ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy. 5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
składając odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, są zobowiązani wykazać, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 6. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków
udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Należy podać tylko główne roboty budowlane, tj.: roboty budowlane spełniające wymagania określone w
pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia,;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej /poufne/, 2) ważna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego, 3) wzór wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl
/376.html, 4) wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 3 do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (znajduje się na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl
/376.html)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy
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liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w
ogłoszeniu o zamówieniu
Przewidywana minimalna liczba Wykonawców: 5 i liczba maksymalna Wykonawców: 20 Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 20, Zamawiający zaprosi do
składania ofert Wykonawców, których suma wartości robót budowlanych wykazanych w dokumencie Wykaz
robót budowlanych, stanowiącym Załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór
załącznika znajduje się na stronie internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl/376.html) będzie największa.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określił warunki zmiany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.mon.gov.pl/376.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Obrony
Narodowej al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014
godzina 15:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna al. Niepodległości 218 00-911
Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Rozdział I Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 1.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. 2. Wymaga się aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był sporządzony na
piśmie, w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem. 3. Wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
Wykonawcę. 4. Wszelkie zmiany w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (poprawki,
przekreślenia, dopiski) naniesione przez Wykonawcę po jego sporządzeniu powinny być podpisane lub
parafowane przez osobę podpisującą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane. 5. Wielkość i układ załączników zamieszczonych na stronie internetowej:
http://www.bip.mon.gov.pl/376.html mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak treść wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu winna odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. 6. Wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
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do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wykaże Zamawiającemu
umocowanie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, np. w przypadku spółki cywilnej
może to być umowa spółki cywilnej a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego
wspólnika lub wspólników, dla ważności wniosku konieczne jest jego podpisanie przez wszystkich wspólników
albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki
cywilnej bądź też przez pełnomocnika. 7. W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
podpisuje pełnomocnik, załączyć należy pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na
warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy. 8. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być
opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu były ponumerowane i trwale spięte. 10. Zaleca się opracowanie wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl/376.html. Niezastosowanie
ww. wzoru nie spowoduje niedopuszczenia Wykonawcy do udziału w postępowaniu. Jednakże Zamawiający
wymaga, żeby w złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znalazły się wszystkie
oświadczenia zawarte we ww. wzorze - zamieszczonym na stronie internetowej. 11. Wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, która powinna być
zaadresowana następująco: /Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Administracyjny, al. Niepodległości
218, 00-911 Warszawa z oznakowaniem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na robotę
budowlaną polegającą na przebudowie ogrodzenia przy ul. Klonowej 1 w Warszawie, nr sprawy 23/ZP/14. Nie
otwierać przed 28 marca 2014 r., godz. 15:00/. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy,
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od dnia poinformowania
o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając wniosek, iż nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przeciwnym razie cały wniosek zostanie ujawniony na życzenie
każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku.
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13. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na
podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych
informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozdział II 1.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i
doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych
podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca
wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w pkt III.3 niniejszego
ogłoszenia o zamówieniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4.2) niniejszego
ogłoszenia o zamówieniu, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1
ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2) tiret drugi niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 3, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga:
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; przynajmniej jeden z Wykonawców lub
wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu. 7. Dokumenty należy złożyć
zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM przez Wykonawcę: w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
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kwalifikowanego certyfikatu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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