
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest utworem i podlega ochronie                             

prawno-autorskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

 i prawach pokrewnych (tekst pierwotny Dz. U. Nr 24 poz. 83 ze zm.) 

Zamawiający: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 

ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, tel. (22) 633 86 80    fax. (22) 633 86 54 

e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl                          http://www.crs-bielany.waw.pl 

 

        Warszawa, dnia 22.06.2017 r. 
 
 
 
 
 
 

 SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

 

na 
 

 

„Dostawa wraz z montażem maszyn i sprzętu do wyposażenia siłowni w  Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany. ”  

 

  

 

Zatwierdzam: 

Zastępca Dyrektora CRS Bielany 

 
             Agnieszka Pawlak 
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Zamawiający informuje Wykonawców, iż wszelkie dokumenty związane z prowadzonym 

postępowaniem będą zamieszczone na stronie internetowej znajdującej się w sieci Internet pod 

adresem www.crs-bielany.waw.pl. 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiający: 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 

ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, tel. (22) 633 86 80    fax. (22) 633 86 54 

e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl       http://www.crs-bielany.waw.pl 

 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.). 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający zleci zadanie polegające na  dostawie wraz z montażem sprzętu i urządzeń do 

wyposażenia siłowni. 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

CPV:  37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

 

CZĘŚĆ 1 

 

1. Bieżnia klubowa 2 sztuki o parametrach technologicznych, jakościowych  

i użytkowych nie niższych niż:  

 Zakres nachylenia od 0% do +15% elektrycznie regulowany 

 Prędkość w zakresie od minimum 0,8 do 24 km/h  

 Powierzchnia do biegania minimum długość 155 cm, szerokość 55 cm 

 Silnik o mocy stałej powyżej 4 KM, prądu zmiennego AC 

 System automatycznego smarowania Amortyzowana płyta główna z dożywotnią 

gwarancją na system amortyzacji 1 cal 

 Co najmniej 16 wbudowanych programów treningowych  w tym programy 

treningowe manualne, sterowane tętnem i treningowe użytkownika i 3 Fit testów 

 Wbudowany system kontroli pulsu HRC (urządzenie do pomiaru tętna podczas 

treningu poprzez dotyk sensorów/ za pomocą położenia dłoni na uchwytach 
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maszyny) i poprzez pasek napiersiowy z transmiterem  

 Czytelny, wielofunkcyjny i trójkolorowy wyświetlacz pokazujący następujące 

parametry: kalorie, dystans, czas, prędkość, kalorie/godz., tempo, wznios, puls 

aktualny oraz puls optymalny (docelowy) dla treningu kardio i treningu 

odchudzanie 

 Bez limitów czasu pracy  

 Oprogramowanie i opis klawiatury  w j. polskim – tj.  komunikaty komputera w 

języku polskim 

 Możliwość sprawdzenia całkowitego, łącznego przebiegu bieżni w km i godzinach 

pracy od momentu zainstalowania 

 Wbudowany przycisk bezpieczeństwa służący do natychmiastowego zatrzymania 

urządzenia 

 Maksymalna waga użytkownika 180 kg 

 miejsce na bidon 

 

Wymiary +/- 5% od: 

 długość 200 cm 

 szerokość 90 cm 

 wysokość 140 cm 

 waga co najmniej 150 kg  

 

2. Maszyna eliptyczna 1 sztuka o parametrach technologicznych, jakościowych i użytkowych 

nie niższych niż:  

 system hamowania  elektromagnetyczny   

 Skala obciążenia  minimum 20 stopni 

 łatwa możliwość regulowania obciążenia 

 Co najmniej 15 wbudowanych programów treningowych  w tym programy 

treningowe manualne, sterowane tętnem i treningowe użytkownika  

 Urządzenie do pomiaru tętna podczas treningu (poprzez dotyk sensorów/ za 

pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny, współpraca z pasem napiersiowy  

 wskazania wyświetlacza: czas,  dystans, prędkość, kalorie,, puls, tempo, profil 

treningu 

 Oprogramowanie i opis klawiatury  w j. polskim – tj.  komunikaty komputera w 

języku polskim 

 długości kroku co najmniej 500 mm 

 Maksymalna waga ćwiczącego do  150 kg 

 

Wymiary +/- 5% od: 

 długość 210 cm 

 szerokość 60 cm 
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 wysokość 155 cm 

 waga co najmniej 140 kg  

 

3. Steper klubowy 1 sztuka o parametrach technologicznych, jakościowych i użytkowych nie 

niższych niż:  

 system hamowania elektromechaniczny 

 co najmniej 25 poziomów obciążenia 

 zakres amplitudy kroku minimum 30 cm 

 Minimum 8 wbudowanych programów treningowych w tym programy 

interwałowe 

 Oprogramowanie i opis klawiatury  w j. polskim – tj.  komunikaty komputera w 

języku polskim 

 Czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący następujące kalorie parametry: 

kalorie, dystans, czas, prędkość, poziom obciążenia, pomiar tętna 

 Wbudowany system kontroli pulsu HRC (urządzenie do pomiaru tętna podczas 

treningu poprzez dotyk sensorów/ za pomocą położenia dłoni na uchwytach 

maszyny) i poprzez pasek napiersiowy z transmiterem 

 Wbudowany wentylator z regulacją siły nawiewu 

 Maksymalna  waga użytkownika do 150 kg 

 

Wymiary +/- 5% od: 

 długość 140 cm 

 szerokość 79 cm 

 wysokość 182 cm 

 waga co najmniej 90 kg 

 

4. Maszyna do wypychania  ciężaru siedząc 1 sztuka o parametrach technologicznych, 

jakościowych i użytkowych nie niższych niż 

 rączki ruchome w każdej płaszczyźnie,  

 obudowa z trwałego plastiku,  

 regulacja wysokości siedzenia – dopasowanie do wzrostu ćwiczącego.  

 Dźwignia wspomagająca ułatwienie rozpoczęcia ćwiczenia.  

 Wymiary: Długość: 1500 mm, Szerokość: 1400 mm, Wysokość: 1600 (+/- 10%) mm,  

 przyrząd powinien posiadać instrukcję Obsługi umieszczoną w miejscu 

zapewniającym łatwość czytania 

 preferowany kolor tapicerki: czerwony 

 preferowany kolor obudowy: szary 
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5. Przyrząd do ćwiczenia mięśni najszerszych grzbietu 1 sztuka, o parametrach 

technologicznych, jakościowych i użytkowych nie niższych niż 

 regulacja wysokości siedzenia – dopasowanie do wzrostu ćwiczącego.  

 Regulowana blokada na uda umożliwiająca ćwiczenie z ciężarami przekraczającymi 

wagę ćwiczącego.  

 przyrząd powinien posiadać instrukcję Obsługi umieszczoną w miejscu 

zapewniającym łatwość czytania 

 preferowany kolor tapicerki: czerwony 

 preferowany kolor obudowy: szary 

 

Uwaga: Produkty przeznaczone do siłowni komercyjnej, zapewniające 

bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w 

tygodniu. 

 

 

CZĘŚĆ 2 

 

1. Rower do zajęć grupowych ( spinning) 18 sztuk o parametrach technologicznych, 

jakościowych i użytkowych nie niższych niż:  

 

 stalowa rama 

 koło zamachowe o wadze nie mniej niż 20kg 

 regulacja kierownicy minimum pionowa 

 regulacja siedziska w dwóch płaszczyznach pionowej i poziomej 

 pedały SPD dwustronne  wraz z osłoną palców 

 ergonomiczna kierownica dla większego komfortu 

 magnetyczny system oporu 

 system napędu: pasek 

 kółka transportowe 

 błotnik osłaniający 

 uchwyt na bidon 

 hamulec bezpieczeństwa 

 stabilna konstrukcja 

 maksymalna waga użytkownika  do 130 kg 

 wbudowany komputer pozwalający na odczyt takich danych jak tętno, dane 

treningowe, licznik obrotów, pomiar czasu ćwiczeń 

 zasilany bateriami 
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Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia część 1 i 2 

1. Zamawiający wymaga aby sprzęt sportowy wchodzący w skład oferty pochodził z 

profesjonalnej linii produktów danego producenta i przeznaczony do użytku 

komercyjnego 

2. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia posiadały zwartą, mocną obudowę 

odporną na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne oraz zadrapania 

3. Zamawiający wymaga aby obudowa urządzeń wykonana była z materiałów 

odpornych na chemiczne działanie potu, łatwa do utrzymania w czystości 

4. Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały kółka transportowe 

5. Wszystkie oferowane wyroby muszą odpowiadać normom Unii Europejskiej i spełnić 

normy bezpieczeństwa 

6. Wszystkie urządzenia powinny posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 

 

Uwaga: Produkty przeznaczone do siłowni komercyjnej, zapewniające 

bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w 

tygodniu. 

 

 

Warunki gwarancji – część 1 i 2 

 Na każdy egzemplarz urządzenia, sprzętu zostanie przekazana osobna karta 

gwarancyjna. 

 Karta gwarancyjna zawiera zapisy stanowiące, że dostarczony sprzęt jest 

przeznaczony do użytku komercyjnego przez minimum 12 godzin na dobę przez 7 

dni w tygodniu.  

 Na urządzenia (sprzęt) Wykonawca udzieli gwarancji licząc od daty podpisania 

protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli 

Zamawiającego na: 

 10 lat na trwałość konstrukcji stalowych;  

 3 lata na pasy napędowe (system przekazania napędu); 

 1 rok linki; 

 1 rok tapicerka; 

 3 lata na pokrycia lakiernicze (za wyjątkiem pakietów obciążników); 

 2 lata na urządzenia klubowe, w tym na silnik napędowy bieżni co najmniej 10 

lat; 

 Warunki gwarancji  powinny zawierać plan serwisowy (metodykę obsług producenta) 

w okresie gwarancyjnym. 

 Gwarancja obejmuje wszystkie elementy składowe dostarczone jako wyposażenie 

urządzeń, sprzętu. 
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 Naprawa w ramach gwarancji powinna polegać na usunięciu niesprawności poprzez 

wymianę na nowy lub usprawnienie uszkodzonego elementu wyposażenia. 

 Wady jakościowe dotyczące wykonania sprzętu Zamawiający (użytkownik) zgłasza 

Wykonawcy  w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie 

ustalonego „protokołu reklamacyjnego” będącego załącznikiem do gwarancji,  

a Wykonawca: 

o usprawni wadliwe wyroby na terenie kraju w terminie do 14 dni licząc od daty 

otrzymania „protokołu reklamacji”; 

o przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek niesprawności 

urządzenia (sprzętu)  Zamawiający nie mógł z niego korzystać; 

o wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie do 20 dni licząc od daty 

otrzymania „protokołu reklamacji” jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy 

określonego w powyższych punktach lub  w przypadku trzykrotnej naprawy 

tego samego elementu, podzespołu, części.  

 Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru technicznego przez użytkownika co 

potwierdza się protokołem przyjęcia – przekazania. 

  Okres gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu uszkodzeń nie 

zawinionych przez użytkownika. 

 Z usunięcia wad i usterek użytkownik i Wykonawca sporządzają protokół 

potwierdzający zgodność parametrów technicznych oraz wpisują w nim nowy termin 

zakończenia gwarancji całego urządzenia. 

 

Warunki dostawy (transportu): 

 Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem Wykonawcy lub przez niego 

wynajem na jego koszt. 

 Wykonawca rozładuje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 Przedmiot zamówienia zostanie zmontowany, ustawiony i uruchomiony przez 

Wykonawcę. 

 Odpady (np.; opakowania, elementy transportu, zabezpieczenia transportowe itp…) 

wykonawca podda utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt.    

 

Dokumentacja: 

W skład dokumentacji wchodzi opis każdego urządzenia, maszyny zestawu lub przyrządu.  

 Trwała zewnętrzna sztywna oprawa wyposażona w wewnętrzny system sprężynowy 

umożliwiający rotację dokumentów.  

 Język dokumentacji – polski. 
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 Opis techniczny oraz zdjęcie zestawu, urządzania umożliwiający identyfikację oraz 

wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów w formie tabelarycznej. 

 Instrukcja obsługi – zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  oraz właściwego i bezpiecznego sposobu 

wykonywania ćwiczeń, zapobiegającemu trwałym uszczerbkom na zdrowiu. 

  Instrukcja obsługi oraz konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej. 

 Certyfikat bezpieczeństwa. 

 Świadectwo jakości. 

 

Inne wymagania do przedmiotu zamówienia: 

 Personel zamawiającego zostanie przeszkolony w zakresie obsługi, regulacji, 

bezpieczeństwa użytkowania, funkcji  oraz ustawiania i obsługi dostarczonych urządzeń. 

 Sprzęt w danej części musi pochodzić od jednego producenta, być w jednakowej 

kolorystyce i wzornictwie.  

 Zamawiający oczekuje sprzętu profesjonalnego przeznaczonego do siłowni 

komercyjnych, nie dopuszcza sprzętu do użytku domowego.  

 

CZĘŚĆ 3 
 

1. Maty gumowe pod ciężary  18 sztuk 

 grubość maty nie mniej niż 20 mm 

 wymiary maty minimum 120 x 70 cm 

 

2. Drabinka gimnastyczna pojedyncza – 2 sztuki 

 Boki drabinki  z wysokiej klasy drewna iglastego  

 owalne szczeble ze sklejki równoległo warstwową  

 wymiary drabinek  90 cm x 220 cm 

 

3. Profesjonalny pas do ćwiczeń z wzmocnionymi gumowymi rączkami 1 sztuka 

 Liny o regulowanej długości  

 długość lin od 1,2 m do 3,6 metra 

 twarde , gumowe rączki 

 

4. Maty do ćwiczeń 10 sztuk 

 grubość  nie mniej 10 mm 

 długość nie mniej niż 150 cm 

 szerokość nie mniej niż 50 cm 
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 wykonana z tworzywa, które nie wchłania ani wilgoci, ani kurzu 

 mata wyposażona w metalowe oczka do powieszenia po ćwiczeniach 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia część 3 

1. Zamawiający wymaga aby sprzęt sportowy wchodzący w skład oferty pochodził z 

profesjonalnej linii produktów danego producenta i przeznaczony do użytku 

komercyjnego 

 

Warunki gwarancji – część 3 

 Gwarancja – 24 miesiące. 

 

Warunki dostawy (transportu): 

 Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem Wykonawcy lub przez niego 

wynajem na jego koszt. 

 Wykonawca rozładuje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 Odpady (np.; opakowania, elementy transportu, zabezpieczenia transportowe itp.) 

wykonawca podda utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt.    

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte jest pojęcie: 

a) „ustawa Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

b) „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem  

 ZP-4/CRS/2017. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach  

z Zamawiającym powoływali się na ten znak.  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Termin wykonania przedmiotu umowy do 40 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania 

umowy. Ostateczny termin zgodny z ofertą wykonawcy.  
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VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:  

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

2. Spełniają niżej wymienione warunki: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia wymagań  

w zakresie tego warunku; 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia wymagań  

w zakresie tego warunku; 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia wymagań  

w zakresie tego warunku; 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

 
 
VII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wobec których: 

1) znajduje zastosowanie którakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 12-23 

ustawy Pzp; 

2) zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.  

 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 

 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

2) Opisy oferowanego sprzętu wraz z podaniem typu producenta oraz potwierdzające w 

sposób jednoznaczny spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.  
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3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o 

którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w składanych oświadczeniach. 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 

podmiotu trzeciego. 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

 

Uwaga: Zamawiający stosuje procedurę przewidzianą art. 24aa ustawy Pzp.  

 

7) Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy; 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 a-c) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
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osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone 

 w pkt 6 niniejszego rozdziału stosuje się. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w VIII SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w 

rozdziale VI pkt 6 należy złożyć w formie oryginału. 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

 

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

 mowa w Rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

 

Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 

rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 

(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach 

lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
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właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie 

pełnomocnictwa. 

 

Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający identyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

 

W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku 

dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 

dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o 

liczbie poświadczanych stron. 

 

W przypadku podpisywania oferty lub dokumentów przez pełnomocnika oraz w przypadku 

składania oferty przez podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie (wnoszenie oświadczeń woli, dokumentów, pism 

oraz informacji a w tym środków ochrony prawnej) pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym było 

z zachowaniem formy pisemnej. 

 

Jednocześnie informuje się, iż Zamawiający dopuszcza składanie w formie poczty 

elektroniczne na adres biuro@crs-bielany.waw.pl  - następujących dokumentów: 

 Zapytania do treści specyfikacji, o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp. 

 Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, o którym mowa w treści art. 92 

ustawy Pzp.  

 Wezwania do uzupełnienia dokumentów art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

 Wezwania do złożenia wyjaśnień art.87 ust 1, art. 90 ust. 1 ust. Pzp. 

 Zawiadomienia o oczywistych omyłkach. 
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Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem sprawy 

nadanym dla prowadzonego zamówienia: 

Numer sprawy ZP-4/CRS/2017 

 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  

z Wykonawcami jest p. Agnieszka Pawlak 

 

Zamawiający informuje, że nie udziela żadnych odpowiedzi na zapytania wykonawców 

kierowane telefonicznie. Wszelkie pytania należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na 

adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres biuro@crs-bielany.waw.pl                          

Wskazany adres poczty elektronicznej jest jedynym właściwym adresem do prowadzenia 

korespondencji pomiędzy stronami tj. Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za błędnie zaadresowaną korespondencję. 

 
X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach liczonych od terminu składania ofert. Wykonawca 

może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną 

po terminie zwraca się bez otwierania. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

wskazywać i dokładnie określać przedmiot zamówienia.  

6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem 

ręcznym w sposób czytelny. 
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7. Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów 

znajdujących się w kopercie, opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. 

10.  Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osobę, osoby 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez 

osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną 

w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 

organizacyjnej. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty 

musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny 

podpis w przypadku pieczęci imiennej. 

13.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego  

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6,  

01-922 Warszawa (pokój nr 2), nie później niż do dnia 30.06.2017 roku do godz. 08:30. 

Koperta (opakowanie) opisana powinna być nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją:  

OFERTA Numer sprawy ZP-4/CRS/2017 

Nie otwierać przed dniem 30.06.2017  roku godz. 09:00 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na złożenie protestu. 
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Uwaga! Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest skuteczne, jeżeli pisemne 

oświadczenie Wykonawcy wpłynie do zamawiającego (pomieszczenie sekretariat nr 2) przed 

terminem, o którym mowa powyżej. Zmiana oferty jest skuteczna, gdy: 

 Przed terminem składania ofert Wykonawca złoży ją w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie (opakowaniu). 

 
Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją: 

ZMIANA OFERTY, Numer sprawy ZP-4/CRS/2017 

Nie otwierać przed dniem 30.06.2017 roku godz. 08:30 

 Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu poprawek złożył 

ją ponownie w kancelarii Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Zamawiającego  

w Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 

Warszawa. 

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 

informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp  na jego pisemny wniosek.  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz 

adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.  

2. Po części „jawnej” Zamawiający przystąpi bezpośrednio do części „niejawnej” posiedzenia 

komisji przetargowej.  
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

1. W cenę realizacji zamówienia Wykonawca winien wliczyć wszelkie koszty poniesione w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Pod pojęciem cena należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 

lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).  

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane prace prowadzone będą w 

walucie: złotych polskich (PLN). 

4. Wszelkie zapisy związane z ceną (cenami) zawartymi w ofercie winny być podana do 

drugiego miejsca po przecinku (np.: 7,45 złotych). 

 
 
XV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

 

Xn=Xc + Xt gdzie: 

KRYTERIUM RANGA (%) 

Xc 

 

Cena oferty 

 

60 % 

Xt Termin wykonania  40% 

 RAZEM     100 % 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą 

oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie mniejsza 

(proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z poniższymi wzorami. 

 

 

 

 



ZP-4/CRS/2017                                                                                                                                                                                     strona 18 

 

Cena oferowana - o wadze 60% . 

Przy ocenie kryterium „cena oferty” zostanie wykorzystany wzór: 

[PKT] 100 x 0,60   x  
(brutto) badanejoferty  cena

(brutto) najnizsza 
X

cena
c   

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ryczałtową brutto realizacji całości zamówienia 

oferty złożonej przez Wykonawcę. Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego 

kryterium oceny jest oferta, która przedstawia najniższą cenę brutto realizacji przedmiotu 

umowy.  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia– o wadze 20% 

Poprzez termin wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający rozumie okres (czas) określony 

w dniach kalendarzowych, w jakim wykonawca wykona przedmiotu zamówienia.  

 

 

Przy ocenie kryterium „termin wykonania” zostanie wykorzystany wzór: 

[PKT] 100 x 0,40   x  
wych)kalendarzodniach  (w badanejoferty termin 

wych)kalendarzodniach  (w  onaniatermin wykajkrótszy 
X

n
t 

 

Zamawiający będzie brał pod uwagę termin określony w dniach kalendarzowych realizacji 

całości zamówienia określony w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Według zamawiającego 

najkorzystniejszą ofertę w tym kryterium jest oferta, w której wykonawca zaoferuje najkrótszy 

termin wykonania. 

 

Uwaga: termin wykonania zamówienia określony przez wykonawcę w formie ilości dni nie może 

być dłuższy niż 40 dni. Zaoferowanie terminu dłuższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.   

 

 

W celu obliczenia bilansu punktów (łącznej ich wartości) zamawiający zastosuje wzór: 

Xn=Xc + Xt 

Xn – łączna ilość punktów 
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Uwaga! 

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która otrzyma łącznie 

najwyższą ilość punktów (Xn) stanowiącą sumę punktów uzyskanych zgodnie z powyższymi 

kryteriami oceny ofert. Oferty (punkty) będą liczone do czwartego miejsca po przecinku. 

Maksymalna, łączna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi 100. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

 Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej zgodnie z art. 139 ustawy 

Pzp; 

 Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez 

zamawiającego; 

 
 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH.  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

zostały zamieszczone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  

 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W niniejszym 
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postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie, o którym mowa w treści art. 180 

ust. 2 pkt. 1-6 ustawy Pzp. 

 

 

XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w ramach określonych części zamówienia 

(część 1, część 2, część 3).  

 

XXI. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. 

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy 

ramowej. 

 

XXII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 

SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

 

XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej na 

zasadach określonych w VIII rozdziale niniejszej SIWZ. 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie obowiązującej na 

terenie Polski, czyli w złotych i groszach. 
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XXVI. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem „aukcji 

elektronicznej”, o której mowa w art. 91 a ustawy Pzp. 

 

XXVII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVIII. WSKAZANIE, KTÓRA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE ZOSTAĆ POWIERZONA DO 

WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCĘ. 

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć 

do wykonania podwykonawcy wskazując jednocześnie firmę (nazwę) podwykonawcy. 

Zamawiający nie stawia zastrzeżenia w zakresie części, które mogą być powierzone do 

wykonania przez podwykonawców.  

XXIX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

2. O wynikach postępowania zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po jego 

zakończeniu.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być „parafowane” przez 

osobę podpisującą ofertę. 

6. W wypadku załączenia kserokopii dokumentów (oświadczeń itd.) winny one być opatrzone 

napisem „za zgodność z oryginałem” i parafowane przez osobę podpisująca ofertę. 

7. Wszystkie strony złożonej oferty musza być podpisane (parafowane) przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz. 

8. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a oferta zszyta (zbindowana). 

9. Zamawiający informuje, że każdemu Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania wersji 

pisemnej dokumentacji na jego wniosek. W przypadku żądania pisemnej wersji 

dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszt obejmuje cenę za każdą 

stroną w wysokości 0,90 złotego brutto oraz koszt przesyłki. 

10. Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) nie będą udostępniane innym 

uczestnikom postępowania, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie tajemnicę tych informacji 

i oświadczył, że nie mogą one być udostępnione. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 tj.: 
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a) nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy; 

b) informacji dotyczącej ceny oferty; 

c) informacji dotyczącej terminu wykonania Zamówienia; 

d) warunków płatności. 

Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowią następujące 

dokumenty : 

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy, 

 Załącznik nr 2: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 

 Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 Załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy, 

 Załącznik nr 5: Oświadczenie o grupie kapitałowej 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

…........................ dnia  ….......................... 
 

 
 
 

O F E R T A 
(wzór) 

 
 
 

Nazwa firmy ..................................................................................................................................... 

Adres firmy ..................................................................................................................................... 

Powiat ............................................................ województwo ....................................................... 

Numer NIP ..................................., Numer REGON .....................................,  

Numer telefonu ...................................... Numer fax. ........................................................ 

Poczta elektroniczna  ....................................................................................................................... 

 

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: 

„dostawę wraz z montażem maszyn i sprzętu do wyposażenia siłowni w  Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany. ”  

oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu 

składania ofert. 

5. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości 

składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.  

6. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 
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7. Zamówienie zrealizujemy w terminie ………… dni kalendarzowych liczonych od dnia 

podpisania umowy.. 

8. Akceptujemy termin płatności do 30 dni kalendarzowych.  

9. Ofertę składam w zakresie: 

 

Części 1  
 

Kalkulacja cenowa: 

 

 

 

Lp. 
Nazwa towaru 
asortymentu  

Jm Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto  

(zł) (gr) (zł) (gr) 

1 

Bieżnia klubowa 
Typ…………….. 

Producent …………….. 
szt 2     

2 

Maszyna  eliptyczna 

Typ…………….. 

Producent ……………..  

szt 1     

3 

Steper klubowy  

Typ …….. 

Producent ……  

szt 1     

4 

Maszyna do wypychania 

ciężaru siedząc  

 

Typ ………. 

Producent ……  

szt 1     

5 

Przyrząd do ćwiczeń 

mięśni najszerszych 

grzbietu 

Typ …….. 

Producent …… 

szt. 1     

 

 

Łącznie część 1 oferuję wykonać za cenę ……………. złotych brutto. 
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Części 2 
Kalkulacja cenowa: 

 

 

Lp. 
Nazwa towaru 
asortymentu  

Jm Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto  

(zł) (gr) (zł) (gr) 

1 

Rower do zajęć 
grupowych (spinning) 
Typ…………….. 

Producent …………….. 

szt 18     

 

Łącznie część 2 oferuję wykonać za cenę ……………. złotych brutto. 

 

Części 3  
Kalkulacja cenowa: 

 

Lp. 
Nazwa towaru 
asortymentu  

Jm Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto  

(zł) (gr) (zł) (gr) 

1 

Mata gumowa pod ciężary  
 

Producent …………….. 
szt 18     

2 

Drabinka gimnastyczna 

pojedyncza 

  

Producent ……………..  

szt 2     

3 

Profesjonalny pas do 

ćwiczeń z wzmocnionymi 

gumowymi rączkami 

 

Producent ……  

szt 1     

4 

Mata do ćwiczeń  

 

Producent ……  

szt 10     

 

Łącznie część 3 oferuję wykonać za cenę ……………. złotych brutto. 

Wraz z ofertą przedkładamy: 

………………………………..; 

......................................................................... 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Wykonawca: 
…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

realizacja zadania polegającego na „dostawę wraz z montażem maszyn i sprzętu do 

wyposażenia siłowni w  Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy 

Bielany”, oświadczam, co następuje: 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam/-my, że1: 

1) w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt ……… oraz art. 24 ust. 5 pkt …….. Ustawy Pzp (podać 

mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14 lub pkt. 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) lub pkt 8) Ustawy Pzp).  

 

                                                 
1 Jeżeli dotyczy, w przeciwnym wypadku wykreślić. 
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2) w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca 

podjął następujące środki naprawcze: 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

3) w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą inne niż wskazane w ust. 2 pkt 1 niniejszego 

oświadczenia podstawy do wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.  

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA (jeżeli dotyczy): 

 

Oświadczam/-my, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby Wykonawca 

powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………….………….. (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy Pzp ani 

na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 i 8 ustawy Pzp. 

 

 
…………………..                                                                            …………………………….. 

  miejscowość, data podpis i pieczątka osoby (osób)  

       upoważnionych 

 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam/-my, że następujący/-e podmiot/-y, będący/-e podwykonawcą/-ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp ani na podstawie art. 24 ust. 5 

ust. 1 i 8 ustawy Pzp. 

 

 
…………………..                                                                                     …………………………….. 

  miejscowość, data     podpis i pieczątka osoby (osób)  

             upoważnionych 
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IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                            ………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Wykonawca: 

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„dostawa wraz z montażem maszyn i sprzętu do wyposażenia siłowni w  Centrum Rekreacyjno-

Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany”, oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   zakresie opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                    ………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………. w 

następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                      ………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy  

 
Zawarta w dniu .............2017 r. w …………………..pomiędzy: ……………………………………………………… 

……………………………………, reprezentowanym przez: 

                                                                                                                                                                                     

zwanym dalej  „Zamawiającym” 

a 

………………………….. z siedzibą w ………………..,  wpisaną do …………………….,  posługującej się 

numerem REGON …………… oraz numerem NIP …………, reprezentowaną przez: 

 …………………– ………………., 

zwanym dalej  „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

 
 
Umowę zawarto w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).   

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, na podstawie oferty przyjętej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego w dniu 

………………… r., a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na dostawie, montażu i 

uruchomieniu sprzętu i urządzeń do wyposażenia siłowni, zwanej w dalszej części przedmiotem 

umowy. 

(w tym miejscu zostanie zamieszczony wykaz przedmiotów dostawy) 
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§2 

Warunki dostawy 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, technicznie sprawny i zgodny co do 

wymagań określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Dostawa kompletnego przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy lub wynajętym 

przez niego i na jego koszt.  

3. Kompletne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia ……………….2017 roku.  

4. Za należycie zrealizowaną dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie kompletnego 

przedmiotu umowy wraz z kompletną  dokumentacją, rozładowanie, zmontowanie, 

uruchomienie i przeszkolenie obsługi.  

5. Każdorazowy odbiór przedmiotu umowy będzie przebiegał w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel ten będzie upoważniony do podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

§3 

Warunki gwarancji  

1. Każdy egzemplarz urządzenia, sprzętu zostanie wyposażony w osobną kartę gwarancyjną. 

2. Na urządzenia (sprzęt) Wykonawca udzieli gwarancji licząc od daty podpisania protokołu 

przyjęcia przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego na: 

 …. lat na trwałość konstrukcji stalowych,  

 ….. lata na pasy napędowe,  

 ….. lata na pokrycia lakiernicze (za wyjątkiem pakietów obciążników), 

 ….. lata na urządzenia klubowe, w tym na silnik napędowy bieżni co najmniej …….. 

lat; 

3. Warunki gwarancji będą zawierać plan serwisowy (metodykę obsług producenta)  

w okresie gwarancyjnym. 

4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy składowe dostarczone jako wyposażenie sali ćwiczeń 

siłowych i fitness. 

5. Naprawa w ramach gwarancji powinna polegać na usunięciu niesprawności poprzez wymianę 

na nowy lub usprawnienie uszkodzonego elementu wyposażenia. 

6. Wady jakościowe dotyczące wykonania sprzętu Zamawiający (użytkownik) zgłasza Wykonawcy  

w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego „protokołu 

reklamacyjnego” będącego załącznikiem do gwarancji, a Wykonawca: 
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a) usprawni wadliwe wyroby na terenie kraju w terminie do 21 dni licząc od daty 

otrzymania „protokołu reklamacji”; 

b) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek niesprawności urządzenia 

(sprzętu)  Zamawiający nie mógł z niego korzystać; 

c) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

„protokołu reklamacji” jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy o którym mowa  

w lit. a lub w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, 

części.  

7. Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru technicznego przez użytkownika co potwierdza się 

protokołem przyjęcia – przekazania. 

8. Okres gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu uszkodzeń nie 

zawinionych przez użytkownika. 

9. Z usunięcia wad i usterek użytkownik i Wykonawca sporządzają protokół potwierdzający 

zgodność parametrów technicznych oraz wpisują w nim nowy termin zakończenia gwarancji 

całego urządzenia. 

10. Do zapisów dotyczących gwarancji jakości i/lub rękojmi nie objętych zapisami niniejszej 

umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego 

 

§ 4 

Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Tytułem realizacji całości niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

……………….. złotych netto + należny podatek VAT w wysokości …….złotych, co stanowi kwotę 

……………….. złotych brutto (słownie: ……………………….). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie do 21 dni roboczych od daty doręczenia faktury VAT. Termin zapłaty 

uważa się za dochowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej 

następnego dnia po upływie określonego terminu. 

3. Do faktury musi być dołączona kopia protokołu przyjęcia dostawy przedmiotu umowy. Bez 

spełnienia tych wymogów płatność zostanie wstrzymana do czasu usunięcia braków, bez 

ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji przez Zamawiającego z tytułu opóźnień w zapłacie. 

4. Zamawiający oświadcza, że podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu niniejszej 

umowy jest: Miasto Stołeczne Warszawa, NIP: 525-22-48-481. 
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5. Z tytułu niniejszej umowy odbiorcą faktury jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Bielany, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, natomiast nabywcą jest: 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa; NIP: 525-22-48-481 

 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy, powstałej na skutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, bądź jej nie wykonania zarówno w całości jak i w części Zamawiający obciąży 

wykonawcę następującymi karami umownymi: 

2. Za każdy dzień zwłoki w dostawie i/lub wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy 

0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1.  

3. Za każdy dzień zwłoki w realizacji naprawy wynikającej z gwarancji o której mowa w § 3 

zamawiający naliczy karę 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w  §4 ust. 1. 

4. W przypadku rozwiązania i/lub wypowiedzenia postanowień niniejszej umowy z winy 

Wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego 

tytułem realizacji całości niniejszej umowy.  

5. Ustalone w ust. 2  i 3 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

6. Za nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy Zamawiający w szczególności będzie 

uważał: 

a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy; 

b) Dostawę urządzeń i sprzętu wadliwego i/lub niezgodnego z postanowieniami niniejszej 

umowy; 

c) Dostawę urządzeń i sprzętu niekompletnego z brakami zarówno w wyposażeniu jak i 

dokumentacji. 

d) Niedotrzymanie terminów naprawy lub warunków wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy postanowienia ust. 2 i 

3 stosuje się odpowiednio.  

8. Kary umowne będą w szczególności potrącane z kwot faktur należnych Wykonawcy.  
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§ 6 

Do odbioru przedmiotu zamówienia, kontaktów roboczych związanych z realizacją niniejszej 

umowy oraz podpisania protokołu przyjęcia-przekazania Zamawiający upoważnia niżej 

wymienione osoby: 

 ……………………. – tel ……………. 

 ……………………. – tel ……………. 

 ……………………. – tel …………… 

 

§ 7 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli przy ich uwzględnianiu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w okolicznościach innych niż te o których mowa w ust. 

1 może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

§ 9 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma 

(korespondencja) właściwie zaadresowane, a nie podjęta w terminie uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego  

w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy ; 

b) zmiany osób reprezentujących wykonawcę; 

c) ogłoszeniu upadłości; 

d) ogłoszeniu likwidacji firmy; 

e) zawieszeniu działalności firmy. 

 



ZP-4/CRS/2017                                                                                                                                                                       strona 36 

§ 10 

1. Umowa obowiązuje z dniem podpisania. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj od dnia …….. do dnia ………… . 

 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do nie sprzedawania i/lub nie zastawiania i/lub nie przelewania 

wierzytelności należnych od Zamawiającego. 

 

§ 12 
1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 

1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 

112, poz.1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 

podlegały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 

2003 Nr 153 poz. 1503 ze zm).  

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 

egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

STRONA WYKONAWCY     STRONA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

(podpisy, stemple) 
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ZAŁĄCZNIK NR  5 

 
…………………….., dnia …………………. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 
My niżej podpisani: ………………….…………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz:  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................  
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  
 
„dostawę wraz z montażem maszyn i sprzętu do wyposażenia siłowni w  Centrum Rekreacyjno-

Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany”, 
 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 
 
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184), co podmioty wymienione poniżej (należy 
podać nazwy i adresy siedzib)*: 
 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 
 

............................................................. 

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy 

 

* - nieodpowiednie skreślić 

 


