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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 

wykonanie dwóch odrębnych projektów wykonawczych PW remontu pomieszczeń produkcyjnych  
nr 323 i 251 w obiektach PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie. 

PWPW S.A./Specyfikacja SIWZ nr NB-230-8-36-MW z dnia 09-09-2020 r. 
Specyfikacja zawiera 4 ponumerowanych stron. 

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
2. Postępowanie obejmuje następujące istotne etapy: 

a) zawarcie Umowy o zachowaniu poufności, 
b) wizja lokalna i przekazanie oferentowi pełnej wersji opisu przedmiotu zamówienia (OPZ szczegółowego, 

tj. oczekiwanego zakresu prac projektowych); 
b) złożenie oferty wstępnej wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji: Formularz ofertowy – 

zawierającej cały oferowany zakres prac projektowych i czynności z określeniem terminu wykonania oraz 
ceny netto i brutto – w elektronicznym pliku zabezpieczonym hasłem (jednorazowym i niepowtarzalnym); 

c) negocjacje handlowe; 

d) złożenie oferty końcowej zawierającej kompletne ustalenia zakresu prac i czynności oraz ceny netto i brutto 
wraz z  udzielonym rabatem – w elektronicznym pliku zabezpieczonym hasłem (jednorazowym 
i niepowtarzalnym, innym niż użytym w ofercie wstępnej); 

e) wybór i zatwierdzenie wykonawcy – zawarcie umowy lub przyjęcie zamówienia. 

3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch odrębnych projektów wykonawczych PW remontu 
pomieszczeń produkcyjnych nr 323 i 251 w obiektach PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie 

o specyfikacji technicznej, określonej szczegółowo w Załączniku nr 1 do propozycji umowy w Załączniku nr 1 

do Specyfikacji. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował zamówienie w terminie: możliwie najkrótszym, 
ale nie dłuższym niż do 15-12-2020 r. 

IV. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawców lub Wykonawców: 
1. 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. w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, o których powzięto informację, że działają z naruszeniem 
prawa, są nierzetelne lub mało wiarygodne; 

3. w stosunku do których stwierdzono, że dostarczone przez nich informacje istotne w sprawie są nieprawdziwe; 
4. w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTÓW 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Oferent obowiązany jest złożyć oświadczenia, 
że: 

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. 
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3. Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i 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. Zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt II niniejszej SIWZ, a cena 
zwarta w składanej ofercie obejmuje wszystkie nakłady i prace konieczne do właściwego wykonania 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji i otrzymanej pełnej 
wersji opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz z przepisami prawa i aktualnie obowiązującymi normami. 

6. 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. 

7. Akceptuje bezwarunkowo niniejszą SIWZ. 
8. Przedmiot złożonej oferty spełnia wszystkie wymagania techniczne zamówienia określone w niniejszej SIWZ. 
9. Akceptuje wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Złożenie ww. oświadczeń jest rozumiane jako warunek dopuszczający Oferenta do udziału w niniejszym 
postępowaniu. Niezłożenie oświadczeń stanowić będzie o odrzuceniu jego oferty. Wymagane przez Zamawiającego 
i wskazane powyżej oświadczenia są załączone w Formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

VI. INRORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 

1. Wszelkiego rodzaju dokumenty (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.) Zamawiający i Oferenci 
przekazują w formie elektronicznej (e-mail), chyba że Zamawiający dopuści inną formę. 

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

3. Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: Mirosław Wojdat, e-mail: M.Wojdat@pwpw.pl. 
4. Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Pytania muszą 

mieć formę e-mail. 
5. Pytania należy kierować na wskazany adres e-mail Zamawiającego z podaniem tematu postępowania 

oraz nr SIWZ. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na pytania do niniejszego postępowania, 

które zostaną przysłane do Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dnia roboczego 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 organizuje obligatoryjną dla Oferentów wizję lokalną w proponowanym terminie: godz. 11:00 
w dniu: 15-09-2020 r. Wymaganym warunkiem koniecznym uczestnictwa w wizji lokalnej jest zawarcie Umowy 
o zachowaniu poufności wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz przesłanie pocztą 
elektroniczną prowadzącemu postępowanie i upoważnionemu w sprawach formalnych, danych osobowych 
uczestników, w tym nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem, którzy zamierzają wziąć udział w wizji lokalnej 
w nieprzekraczalnym terminie do godziny 9:00 w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin wizji 
lokalnej w celu wystawienia przepustek i umożliwienia dostępu do obszaru objętego zadaniem w niniejszym 
postępowaniu. 

9. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19, Zamawiający ogranicza możliwość 
uczestnictwa w wizji lokalnej maksymalnie 2 osób z jednej firmy. 

VII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Oferenci 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. Oferenci 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 Oferentów do wszystkich wymogów zawartych w niniejszej 
Specyfikacji, jak również żąda doprecyzowania lub uzupełnienia powyższych wymogów, w przypadku, 
gdy zdaniem Oferenta, działającego z najwyższą starannością i fachowością, takie doprecyzowanie 
lub uzupełnienie jest wskazane lub konieczne. 

3. Oferenci są odpowiedzialni za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla właściwego 
wykonania zamówienia, w tym za uwzględnienie kompletnego zakresu prac projektowych podanych w pełnej 
wersji opisu przedmiotu zamówienia. Pominięcie przez oferenta dowolnego elementu zakresu przewidzianego 
w OPZ nie stanowi podstawy do odstąpienia od opracowania go w ramach projektu wykonawczego. 

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 
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6. Każdy z Oferentów może złożyć na danym etapie postępowania tylko jedną ofertę. 
7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta 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. Oferent może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to 
przed upływem terminu składania ofert. 

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający 
mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. 

10. Oferta przygotowana w formie elektronicznej (wielkość pliku nie może przekraczać rozmiaru 25MB) a jej treść 
powinna zawierać: 

1) Formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, 
2) pełny zakres prac projektowych i czynności zgodnie z OPZ oraz własną analizą, 
3) wysokość ceny netto i brutto w PLN obejmującej wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia 

na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji, 
4) proponowane warunki płatności, 
5) termin realizacji, z uwzględnieniem odrębności obu projektów, liczony w tygodniach; 
6) wykaz co najmniej dwóch dostaw/usług o wartości co najmniej równej wartości przedstawianej oferty, 

o podobnym charakterze, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat potwierdzony 
referencjami zawierającymi dane umożliwiające Zamawiającemu możliwość ich potwierdzenia 
przez wystawiających; 

7) oświadczenia Oferenta wskazane w pkt V niniejszej specyfikacji. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej, w postaci pliku zabezpieczonego przed otwarciem 
za pomocą hasła w terminie do godziny 24:00 w dniu 17-09-2020 r. na adres e-mail: oferty.NB@pwpw.pl, 
określając temat sprawy w tytule wiadomości: skrócona-nazwa-oferenta_SIWZ_230-8-36-MW. 

2. Hasło do zakodowanego pliku należy wysłać najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie składania 
ofert do godz.10:00, na adres e-mail: M.Najda@pwpw.pl określając temat sprawy w tytule wiadomości tak, 
jak w wiadomości z ofertą. Hasło musi być jednorazowe, niepowtarzalne, nieużywane wcześniej zarówno 
w tym postępowaniu jak i wcześniejszych. 

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 oświadczenia złożonego 
wybranemu Oferentowi przez Zamawiającego wskazującego jednoznacznie na przyjęcie jego oferty, 
po zakończeniu przez Zamawiającego 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 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających wymagania formalne 
i techniczne, kierując się kryterium: 80% cena i 20% czas realizacji (podany w tygodniach). 

XIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków 
zawarcia umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie związania ofertą. 
3. Wybrany Oferent jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy o treści zgodnej ze wzorem 

propozycji umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem, że ostateczny 
zakres opisu przedmiotu zamówienia OPZ (załącznik nr 1 do propozycji umowy) zostanie zastąpiony OPZ 
szczegółowym. 

XIV. 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) unieważnienia wyników postępowania bez podania przyczyny. 

2. Warunki niniejszej Specyfikacji obowiązują na równych prawach wszystkich Oferentów ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze względu niejawności informacji a stanowiący załącznik nr 1 
do propozycji umowy zostanie przekazany w wersji elektronicznej, po zawarciu z Zamawiającym Umowy 
o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.  
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XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Propozycja umowy z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Wzór umowy o zachowaniu poufności. 


