
 

 

                                              

 
 

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1,  

00–222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594  

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

o kapitale zakładowym w wysokości 130 650 380,00 zł, kapitale wpłaconym  

w wysokości 130 650 380,00 zł oraz posiadająca NIP 525-000-10-90. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie na naprawę muru oporowego oraz schodów terenowych wraz z 

doraźnym remontem części elewacji, budynku PWPW S.A. przy ul. Rybaki 35 w 

Warszawie. 

 

Nr:  NB-230-8-70/19/AC z dnia 31.07.2019r.                                                 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1, 00 - 222 Warszawa 

2. NIP: 525-000-10-90 

3. KRS: 0000062594 

4. kapitał zakładowy w całości wpłacony - 130 650 380,00 zł,  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie „negocjacje z ogłoszeniem” na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PWPW S.A. z uwzględnieniem 

wymagań niniejszej Specyfikacji.  

2. Postępowanie obejmuje następujące istotne etapy:  

- ofertowanie,  

- analiza ofert, 

- negocjacje,  

- zatwierdzenie wykonawcy. 

3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami). 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa muru oporowego oraz schodów terenowych 

wraz z doraźnym remontem części elewacji, budynku PWPW S.A. przy ul. Rybaki 

35 w Warszawie. 

Zakres prac obejmuje Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w terminie:                              

możliwie najkrótszym, jednak nie później niż do dnia 30.05.2020 r.  

Brak potwierdzenia wykonania zamówienia w wymaganym terminie, skutkować będzie 
odrzuceniem oferty.  
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V. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Warszawa, ul. Rybaki 35 

 

VI. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:   

1. dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem 

postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia złożonego przez PWPW 

S.A. lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do 

dnia wszczęcia postępowania, 

2. dostawców lub wykonawców, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, o 

których powzięto informację, że działają z naruszeniem prawa, są nierzetelni lub mało 

wiarygodni, 

3. dostawców lub wykonawców, w stosunku do których stwierdzono, że dostarczane przez 

nich informacje istotne w sprawie, są nieprawdziwe, 

4. dostawców lub wykonawców, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne, 

5. dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni 

przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności, 

6. dostawców lub wykonawców, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, 

które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo: 

1) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

2) popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

3) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

4) przestępstwo przekupstwa, 

5) przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowemu, 

6) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

7. którzy odmówili udostępnienia niezbędnych dokumentów w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

obowiązany jest złożyć oświadczenie, iż:  

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

2. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 

zakresie przewidzianym w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, jak 

również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a 

także osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

3. nie podlega wykluczeniu na podstawie cz. VI niniejszej SIWZ, 

4. znajduje się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. aktualni członkowie władz/organów nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo: 

1) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

2) popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

3) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

4) przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowemu, 
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5) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych Zamawiającego oraz innych, które pozyska w 

trakcie przygotowywania oferty i pracy na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których 

bez zgody Zamawiającego mogłoby narazić go na szkody (zobowiązanie to obejmuje 

również pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, w trakcie 

przygotowywania oferty, jak też po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie 

zamówienia), 

7. zapoznał się ze szczegółowym zakresem Przedmiotu zamówienia zawartym w 

Załączniku Nr 1, a cena zawarta w składanej ofercie obejmuje wszystkie nakłady             

i prace konieczne do właściwego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz z przepisami prawa              

i normami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, 

8. oferta obejmuje wszystkie koszty, czynności i prace niezbędne do wykonania i 

przekazania Zamawiającemu Przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy), 

9. w przypadku przyjęcia jego oferty do realizacji, przestrzegał będzie obowiązujących u  

Zamawiającego przepisów, w szczególności z zakresu ruchu osobowego i 

materiałowego oraz BHP i ochrony środowiska,  

10. akceptuje warunki niniejszej SIWZ oraz Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik     

Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 

1. Wszelkiego rodzaju dokumenty (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 

itp.) Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, chyba że 

Zamawiający dopuści inną formę (np. e-mail). Oferta musi być złożona na piśmie. 

2. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do 

Zamawiającego przed upływem terminu. 

3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Agnieszka Chodkiewicz,  

tel. 22 235 30 77, e-mail: a.chodkiewicz@pwpw.pl z Biura Zakupów PWPW S.A. 

4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej Specyfikacji. Pytania Wykonawców mogą mieć formę e-maila. Pytania 

należy zadawać najpóźniej do 5 dni przed terminem składania ofert. Pytania zadane 

po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi. 

5. Zamawiający będzie przekazywał ewentualne wyjaśnienia dotyczące rozumienia 

treści niniejszej Specyfikacji do wszystkich Wykonawców bez ujawniania danych 

Wykonawcy, który wystąpił z pytaniem. 

6. Zamawiający organizuje spotkanie dla Wykonawców połączone z wizją lokalną 

miejsca wykonania Przedmiotu zamówienia, w dniach 13.08.2019r. oraz 

20.08.2019r. o godz. 10:00. W przypadku zgłoszenia chęci udziału Wykonawcy w 

wizji lokalnej, należy w terminie do 12.08.2019r., godz. 15:00 oraz 19.08.2019r. 

godz. 15:00 przesłać e-mailem, dane osoby uczestniczącej. Po tym terminie 

zgłoszenia nie będą uwzględniane. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w ww. wizji 

lokalnej jest zawarcie przez Wykonawcę, Umowy o poufności według wzoru 

określonego w Załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ.  

 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej Specyfikacji. Zmiany dokonane 
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przez Zamawiającego zostaną przekazane w formie modyfikacji wszystkim 

Wykonawcom. 

 

IX. WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wadium.  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

niniejszej Specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

tym dokumencie. 

2. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez Wykonawców do wszystkich wymogów 

zawartych w niniejszej Specyfikacji, jak również żąda doprecyzowania lub 

uzupełnienia powyższych wymogów, w przypadku, gdy zadaniem Wykonawcy, 

działającego z najwyższą starannością i fachowością, takie doprecyzowanie lub 

uzupełnienie jest wskazane lub konieczne. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferta 

powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką.  

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie z oferty, 

zgodnie z wypisem z właściwego rejestru albo ewidencji bądź przez osobę 

umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być 

załączone do oferty.  

7. Wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) powinny być parafowane, 

ponumerowane i połączone w sposób uniemożliwiający ich wysunięcie.  

8. Wykonawca może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 

9. Wszelkie zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres 

informacji objętych tajemnicą. 

11. Treść oferty powinna być złożona za pośrednictwem Formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

12. Treść oferty powinna zawierać: 

1) cenę ryczałtową za wykonanie Przedmiotu zamówienia (w PLN), ustaloną na 

bazie jednostkowych cen projektowych (załączonych do przekazywanej oferty), 

2) proponowane warunki płatności, 

3) czas trwania realizacji całości zamówienia, 

4) przewidziane rozwiązania techniczne i materiałowe, 

5) przewidywaną organizację robót, 
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6) przewidywane działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości prowadzonych 

robót dla użytkowników obiektów (czas pracy, dostawy, hałas); 

7) miejsce realizacji zamówienia, 

8) okres i warunki gwarancji udzielanej na wykonany Przedmiot zamówienia, 

9) akceptację Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

13. Załączniki do oferty: 

1) Kosztorys ofertowy, 

2) aktualny (nie starszy niż 3-miesięczny) odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji, 

3) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, 

4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 

niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, 

5) oświadczenia Wykonawcy wskazane w pkt VII niniejszej Specyfikacji, 

6) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

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

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

załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

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

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

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- inne dokumenty. Przedmiotowy wykaz winien obejmować min. 2 roboty o 

wartości nie niższej niż 150 000,00 zł netto. 

14. Oferta w formie papierowej powinna być opakowana w trwale zaklejoną i 

nieprzejrzystą kopertę uniemożliwiającą bezśladowe otworzenie lub w wersji 

elektronicznej, w postaci pliku pdf. 

15.  Koperta z ofertą powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz 

opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, a ponadto oznakowana jak 

niżej: 

„OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na naprawę muru 

oporowego oraz schodów terenowych wraz z doraźnym remontem części 

elewacji, budynku PWPW S.A. przy ul. Rybaki 35 w Warszawie.” 

Dział Zakupów Budowlanych i Remontowych 

Nie otwierać przed: 30.08.2019r., godz. 15:00 

 

XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Recepcja w budynku PWPW S.A 

przy ul. Wójtowskiej) lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego albo 

przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: a.chodkiewicz@pwpw.pl w postaci 

pliku zabezpieczonego przed otwarciem hasłem. Hasło do otwarcia pliku oferty, 

należy wysłać równolegle czasowo co ofertę, na adres e-mail: k.rytka@pwpw.pl.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty lub 

innych osób pośredniczących w przekazywaniu przesyłki. 

3. Termin składania ofert wstępnych upływa w nieprzekraczalnym terminie  

w dniu: 30.08.2019r. do godziny 15:00. 

mailto:a.chodkiewicz@pwpw.pl
mailto:k.rytka@pwpw.pl
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4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

XIII. PRZYJĘCIE OFERTY  

1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego w celu zawarcia Umowy następuje wyłącznie 

w formie pisemnego oświadczenia złożonego wybranemu Wykonawcy przez 

Zamawiającego wskazującego jednoznacznie na przyjęcie jego oferty, mającego 

miejsce po zakończeniu wszystkich czynności prawnych i faktycznych 

przewidzianych w postępowaniu (w tym uzyskaniu opinii lub zgód korporacyjnych 

wymaganych Statutem PWPW S.A.). 

 

XIV.    SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej 

skład elementów. 

2. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: 

a) cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

zamówienia wynikające z jego opisu, jak również inne koszty,  

b) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, chyba że zostanie to określone inaczej w postanowieniu Umowy, 

c) cena musi być podana w wysokości netto i brutto. 

d) Wykonawca obowiązany jest wyraźnie wskazać, czy przedstawione w ofercie 

wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, tzn. przekroczenie planowych nakładów 

ilościowych zaplanowanych jako konieczne dla wykonania zamówienia w 

porównaniu do nakładów faktycznie poniesionych na wykonanie zamówienia 

przez nakłady faktycznie poniesione na wykonanie zamówienia, zgodnie z 

zakresem przyjętym w ofercie, nie będzie stanowić podstawy do wystąpienia o 

zwiększenie ceny. 

 

XV. KRYTERIA I WYBÓR OFERTY 

1. Zespół Ofertowy oceni oferty w zakresie zgodności z wymaganiami technicznymi i 
formalnymi określonymi w SIWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany po 
przeprowadzeniu negocjacji z dostawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę 
cenową, niepodlegającą odrzuceniu.  

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających 

wymagania formalne, kierując się następującym kryterium: 

a) cena - 100% 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przed dokonaniem wyboru 

oferty negocjacji handlowych. 

4.  Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej, a wniesione przez Wykonawców 

odwołania/protesty itp. Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia. 

5.  W przypadku proponowania innego producenta niż producent wskazany przez 

Zamawiającego, zobowiązuje się dostawcę do zapewnienia próbek asortymentu 

celem wykonana testów jakościowych. 

 

XVI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu uzgodnienia 

szczegółowych warunków zawarcia Umowy dotyczącej realizacji zamówienia. 

2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, w okresie związania ofertą. 

3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym Umowy o 

treści zgodnej z Projektem Umowy.  



 

Strona 7 z 8 

 

4. Wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem budowy zobowiązany będzie do 

spełnienia wymogów art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane               

(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z późn. zmianami). 

 

XVII. WYMAGANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE BHP I OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

1. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia będą używane 

maszyny/urządzenia, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, w 

szczególności zaś, jeżeli do ich eksploatacji lub utrzymania w ruchu niezbędne są 

jakiekolwiek substancje lub preparaty niebezpieczne w świetle rozumienia 

obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest ujawnić 

Zamawiającemu powyższe przed zawarciem Umowy.  

2. Wybranemu w postępowaniu Wykonawcy przedstawiona zostanie polityka 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego, w tym wymagania 

środowiskowe oraz zidentyfikowane aspekty środowiskowe związane z realizacją 

zamówienia, celem weryfikacji oraz zidentyfikowania przez Wykonawcę 

potencjalnych aspektów pośrednich. Informacje o negatywnym wpływie na 

środowisko lub szczególne zagrożenie warunków BHP muszą być ujawnione 

przez Wykonawcę w formie pisemnej już na etapie oferty. Odpowiednie zapisy i 

uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym dotyczące spełnienia przez 

nabywane maszyny/urządzenia wymagań prawnych, w tym środowiskowych i 

BHP, znajdą się w treści umowy. 

3. Jeżeli umowa przewiduje, że pracownicy Wykonawcy lub jego podwykonawcy 

będą wykonywali jakiekolwiek prace na terenie Zamawiającego, Wykonawca lub 

jego podwykonawcy są zobowiązani do udokumentowanego poinformowania  

pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego o: 

a) obowiązywaniu u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w 

szczególności zaś polityki środowiskowej, która wymaga m.in. aby wpływ na 

środowisko naturalne był zidentyfikowany (poprzez ustalenie aspektów 

środowiskowych, w tym aspektów pośrednich) oraz stale optymalizowany, 

b) postanowieniach dotyczących ochrony środowiska i BHP, zawartych w 

umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, na mocy której pracownicy 

Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonują pracę na terenie 

Zamawiającego, 

c) zidentyfikowanych aspektach środowiskowych związanych z wykonywaniem 

umowy na rzecz Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 

pośrednich - związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy na rzecz 

Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, 

d) obowiązku poinformowania odpowiednich służb odpowiedzialnych u 

Zamawiającego za ochronę środowiska i BHP, w każdym przypadku 

stwierdzenia niezidentyfikowanego uprzednio negatywnego wpływu na 

środowisko lub działania niezgodnego z przepisami BHP, 

e) prawie do informowania przez każdego pracownika Wykonawcy lub jego 

podwykonawców służb Zamawiającego odpowiedzialnych za ochronę 

środowiska i BHP, tj. Zespołu ds. Ochrony Środowiska - tel. 22 235 2467 lub  

Zespół ds. BHP - tel. 22 235 2249 z pominięciem osoby odpowiedzialnej w 

PWPW S.A. za udostępnienie terenu prac. 

4. Odpowiednie postanowienia, o których mowa w ust. 3, zawarte w Umowie nie 

zobowiązują Wykonawców lub ich podwykonawców do przekazania do 

Zamawiającego stosownego oświadczenia swoich pracowników przed 



 

Strona 8 z 8 

 

rozpoczęciem prac, ale wymagają, aby Wykonawca uprzednio posiadał oraz 

dostarczył oświadczenie na każde życzenie PWPW S.A. Wszystkie powyższe 

postanowienia obowiązują również podwykonawców wybranego Wykonawcy. 

5. Baterie i akumulatory dostarczane jako części składowe urządzenia muszą 
spełniać wymagania dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz 
zużytych baterii i akumulatorów w zakresie zawartości rtęci i kadmu. Wykonawca 
złoży w przypadku ich dostawy, stosowne oświadczenie. 
 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do: 

a) zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia lub treści niniejszej 

Specyfikacji, 

b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru i przyjęcia którejkolwiek z 

ofert, 

c) prowadzenia negocjacji tylko z wybranymi Wykonawcami, 

d) unieważnienia wyników postępowania bez podania przyczyny. 

2. Warunki niniejszej Specyfikacji obowiązują na równych prawach wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Warunki handlowe Wykonawcy obowiązują tylko wtedy, gdy w niniejszym 

postępowaniu zostały przez Zamawiającego wyraźnie przyjęte w formie pisemnej. 

4. Zamawiający informuje, że na terenie jego obiektów obowiązuje Zintegrowany 

System Zarządzania w zakresie jakości wyrobów i usług, środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 5 do SIWZ, zostanie 

przekazana Oferentom w wersji elektronicznej (w postaci zaszyfrowanej), dla 

których hasło dostępu zostanie przekazane Oferentom po podpisaniu i 

przekazaniu Zamawiającemu Umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej 

Załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ. 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik Nr 1 – Zakres prac 

2. Załącznik Nr 2 – Projekt Umowy  

3. Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy 

4. Załącznik Nr 4 – Umowa o zachowaniu poufności   

5. Załącznik Nr 5 – Dokumentacja projektowa 

 


