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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 zakupowe na: wykonanie systemu zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z 

wysokości na budynku PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie. 

 

Nr: NB-230-61-30/20/JR z dnia: 02.09.2020r. 

Specyfikacja zawiera 6 ponumerowanych stron. 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie obejmuje następujące istotne etapy:  

1. Wizja lokalna – możliwa w przypadku zainteresowania oferenta. 

2. Złożenie propozycji technologicznej (bez wykazywania cen) – zabezpieczonej hasłem 

(jednorazowym). 

3. Negocjacje techniczne (dodatkowe uzgodnienia techniczne). 

4. Ewentualna aktualizacja SIWZ w przypadku zmian po uzgodnieniach technologicznych. 

5. Złożenie oferty wstępnej zawierającej ustalenia techniczne i technologiczne oraz ceny netto i brutto – 

zabezpieczonej hasłem (jednorazowym). 

6. Negocjacje handlowe. 

7. Złożenie oferty końcowej zawierającej ustalenia techniczne i technologiczne oraz ceny netto i brutto 

wraz z udzielonym rabatem – zabezpieczonej hasłem różnym od hasła użytego w ofercie wstępnej. 

8. Wybór i zatwierdzenie wykonawcy – podpisanie umowy lub przyjęcie zamówienia. 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity, dalej t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z 

wysokości na budynku PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie, określonym szczegółowo 

w załączniku nr 1. 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie do 31.12.2020r.  
 

2. Miejscem wykonania Zamówienia jest: PWPW S.A., Warszawa, ul. Karczunkowska 30. 
 

IV. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1. Dostawców lub Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 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 nierzetelne lub mało wiarygodne; 

3. Dostawców lub Wykonawców, w stosunku do których stwierdzono, że dostarczone przez nich 

informacje istotne w sprawie są nieprawdziwe. 
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4. Dostawców lub wykonawców, których aktualni członkowie władz/organów byli prawomocnie skazani 

za przestępstwo: 

a) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

b) popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.), 

c) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

d) przekupstwa, 

e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

f) skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD DOSTAWCY 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca obowiązany jest złożyć 
oświadczenia (oświadczenia są w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 2), iż: 

 
1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. 

2. Posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia, jak również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny 

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Nie podlega wykluczeniu według pkt IV SIWZ. 

4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku akceptacji pod 

względem technicznym jego oferty, przedstawi dokumenty potwierdzające wiarygodność gospodarczą 

(oświadczenia, certyfikaty lub inne). 

5. 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). 

6. Zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt II niniejszej SIWZ, 

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. 

7. W przypadku przyjęcia jego oferty do realizacji, przestrzegał będzie obowiązujących na terenie 

Zamawiającego przepisów, w szczególności z zakresu ruchu osobowego i materiałowego oraz BHP 

i ochrony środowiska. 

8. Akceptuje bezwarunkowo niniejszą SIWZ. 

9. Przedmiot oferty Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania techniczne zamówienia określone 

w niniejszej SIWZ. 

10. Złożenie ww. oświadczeń jest rozumiane jako warunek dopuszczający do udziału Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu, niezłożenie oświadczeń stanowić będzie o odrzuceniu oferty Wykonawcy. 

VI. 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 elektronicznej e-mail. 

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

upływem terminu. 

3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Jacek Rudecki, tel.: 22 235 30 83 e-mail: 

j.rudecki@pwpw.pl z Biura Zakupów PWPW S.A. 

4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 
Pytania Wykonawców muszą mieć formę e-mail. 

5. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego z podaniem tematu postępowania oraz nr SIWZ. 

mailto:@pwpw.pl
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi do niniejszego postępowania na 
pytania, które zostaną przysłane do Zamawiającego w terminie do 4 dni roboczych przed 
wyznaczonym terminem składania ofert (pkt X SIWZ). 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Zmiany dokonane przez Zamawiającego w SIWZ 
zostaną opublikowane w miejscu publikacji niniejszej SIWZ lub przekazane bezpośrednio wszystkim 
oferentom. 

8. Zamawiający zorganizuje dla zainteresowanych wizję lokalną w dniu 15.09.2020. Wymaganym 
warunkiem jest zawarcie z Zamawiającym Umowy o poufności wg wzoru określonego w Załączniku nr 
4 do niniejszej SIWZ. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

9. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19, Zamawiający ogranicza 
możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej do maksymalnie 2 osób. Uczestnicy wizji lokalnej 
zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych. 

10. W sprawie terminu i warunków udziału w wizji lokalnej osobą kontaktową jest Jacek Rudecki, tel.: 
22 235 30 83, e-mail: j.rudecki@pwpw.pl. 

11. Chęć udziału w wizji lokalnej powinna zostać zgłoszona do osoby kontaktowej najpóźniej do dnia 
14.09.2020 do godziny 10.00 

VII. WADIUM 

 Zamawiający wymaga/nie wymaga wpłaty wadium. 

VIII. 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. 

IX. 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 zdaniem Wykonawcy, działającego z najwyższą starannością i fachowością, takie 

doprecyzowanie lub uzupełnienie jest wskazane lub konieczne. 

3. Wykonawcy są odpowiedzialni za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla 

właściwego wykonania zamówienia. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. 

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych lub wariantowych. 

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

7. 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. 

8. Wykonawca może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to 

przed upływem terminu składania ofert. 

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 

sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. 

10. Treść oferty powinna zawierać: 

a) formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, 

b) ofertową cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia (w PLN) na podstawie 

kosztorysu uproszczonego (nie dotyczy propozycji technologicznej, lecz oferty wstępnej i 

ostatecznej). 

c) proponowane warunki płatności, 

d) termin realizacji całości zamówienia,  

e) okres i warunki gwarancji udzielanej na wykonany przedmiot zamówienia, nie krótszy niż 36 

miesięcy a jeśli warunkiem gwarancji jest wykonywanie przeglądów 
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okresowych/eksploatacyjnych, oferta powinna zawierać harmonogram czasowy i koszt tych 

przeglądów (wraz z dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych) wykonywanych w całym 

okresie gwarancyjnym; 

f) przewidywane rozwiązania techniczne i materiałowe z załączonymi kartami katalogowymi 

oferowanych produktów (o ile zostaną zmienione w stosunku do dokumentacji projektowej), 

g) wykaz co najmniej dwóch dostaw/usług o wartości netto co najmniej 50 000,00 PLN 

o podobnym charakterze, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat 

potwierdzony referencjami zawierającymi dane umożliwiające Zamawiającemu możliwość ich 

potwierdzenia przez wystawiających, 

11. Załączniki do oferty: 

a) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 

b) Przedmiary (propozycja technologiczna, oferta wstępna) Kosztorys szczegółowy (oferta 

wstępna i ostateczna) 

c) Upoważnienie do podpisania oferty. 

12. Oferta powinna być w postaci pliku pdf. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres email: oferty.nb@pwpw.pl w postaci 

pliku zabezpieczonego przed otwarciem za pomocą hasła w terminie do: 21.09.2020 do godziny 

15.00. Hasło do otwarcia pliku oferty (jednorazowe, unikalne i nieużywane wcześniej zarówno w tym, 

jak i wcześniejszych postępowaniach prowadzonych przez PWPW S.A.) należy wysłać w odrębnym 

mailu w kolejnym dniu roboczym do godz. 12:00 (do 22.09.2020) na adres email m.wojdat@pwpw.pl. 

W temacie maila należy napisać: Oferta w postępowaniu nr NB-230-8-61/20/JR 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty elektronicznej. 

3. Oferty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców. 

XI. PRZYJĘCIE OFERTY 

Przyjęcie oferty przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy następuje w formie elektronicznej lub 

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.). 

XII. KRYTERIA I WYBÓR OFERTY 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających wymagania 

techniczne i formalne, kierując się kryterium: 100 % cena 

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

odwołania/protesty itp. Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia. 

 

XIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY/ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółowych warunków 

zawarcia umowy/zamówienia dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

okresie związania ofertą. 

3. Do wybranego Wykonawcy zostanie wysłane zamówienie na przygotowane na podstawie złożonej 

oferty i SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem zachowania tajemnicy informacji poufnych zgodnie z 

podpisaną „Umową o zachowaniu poufności”, stanowiącą Załącznik nr 4 do SIWZ; 

4. Wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem budowy zobowiązany będzie do spełnienia wymogów 

art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
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XIV. WYMAGANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. W przypadku, gdy nabywane maszyny/urządzenia podczas ich eksploatacji, prac remontowych lub 

konserwacyjnych 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. W przypadku, jeżeli Wykonawca podczas montażu 

maszyny będzie wytwarzał odpady, na których wytwarzanie niezbędne jest zezwolenie, zezwolenie 

takie musi być okazane przed wejściem Wykonawcy na teren Zamawiającego. 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 24 67 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 zamówieniu lub umowie nie 

zobowiązują Wykonawców lub ich podwykonawców do przekazania do Zamawiającego stosownego 

oświadczenia swoich pracowników przed rozpoczęciem prac, ale wymagają, aby Sprzedający 

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. 

 

XV. 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, 
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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. 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Zakres prac. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy. 

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy o zachowaniu poufności. 

 


