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Warszawa: Dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowokosztorysowej zabezpieczeń pożarowych, nr sprawy: 139/ZP/12
Numer ogłoszenia: 529270 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
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: Dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowokosztorysowej zabezpieczeń pożarowych, nr sprawy: 139/ZP/12.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zabezpieczeń pożarowych zespołu
budynków biurowych przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w części instalacje wodne dotyczącej instalacji
hydrantowych do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z wykonaniem aktualizacji zakresu oraz wartości
kosztorysowej zadania i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń
zadania pt. Realizacja zadań z zakresu ppoż. - modernizacja hydrantów oraz pełnienie nadzoru autorskiego na
wezwanie. 2. Zamawiający przewiduje wizję lokalną. W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy
potwierdzić przybycie przedstawicieli Wykonawców faksem na nr 22/684-06-42, lub e-mail:
mkucharska@mon.gov.pl. Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

1z9

2012-12-28 07:51

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 750,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt 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 Wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 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

2z9

2012-12-28 07:51

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5...

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
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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 w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, każde po minimum
30.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), polegające na wykonaniu projektów
budowlanych wraz z wykonawczymi, obejmujące projekty instalacji wodno-kanalizacyjne. 2. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 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), 2) wykazie
wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie ze 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). 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. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu,
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez
niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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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: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie
dysponował: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania co
najmniej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania co najmniej bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania co najmniej bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 4) co najmniej
jednym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Osoby, o których mowa w pkt 1),
2) i 3) wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w ust. 1 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), 2) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
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, zgodnie ze 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). 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. Brak
wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za
odrzuconą, 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 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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
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do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
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 dla 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
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć wypełniony i podpisany
formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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stanowi Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika znajduje się na
stronie internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl). Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowi
Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika znajduje się na stronie
internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl). Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi
Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika znajduje się na stronie
internetowej: http://www.bip.mon.gov.pl)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 20,
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, których suma wartości usług wykazanych dokumencie
Wykaz usług, 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) będzie największa
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie
przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2013
godzina 15:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna nr 6 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: 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
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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 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
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
uprawnioną 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. 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 dostosowanie posiadanej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeń pożarowych, nr sprawy: 139/ZP/12. Nie otwierać przed 8
stycznia 2013 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
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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. 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. 14. 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 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. 15. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy i określonych w sekcji III.3) 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 sekcji III.4.2) ogłoszenia o zamówieniu, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane
w art. 24 ust. 1 ustawy. 16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) 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. 17. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 16, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 18. 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. 19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy, 2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu. 20. Dokumenty należy złożyć zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) zwanego
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dalej rozporządzeniem, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez
Wykonawcę, 1) w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 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

9z9

2012-12-28 07:51

