
Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych

w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie - ZNAK SPRAWY WSA-

ZP-01/2014

Numer ogłoszenia: 15050 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie , ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 5537870, faks 22 8269160.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warszawa.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót

budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na wykonaniu dzieła w ramach którego

Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową i roboty budowlane, których rezultatem będzie

dostosowanie budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4, dla

potrzeb sądownictwa administracyjnego zgodnie z zasadami sztuki architektoniczno-budowlanej, obowiązującymi

przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, postanowieniami SIWZ i zaleceniami Zamawiającego oraz

zasadami etyki zawodowej. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompleksowej

dokumentacji projektowej i powykonawczej robót budowlanych w budynku wraz z zagospodarowaniem terenu,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych i w konsekwencji

powyższego udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat. Celem zamówienia jest

terminowe stworzenie w wyniku robót budowlanych w istniejącym budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie,

obiektu dla potrzeb sądownictwa administracyjnego spełniającego dobre standardy architektury i budownictwa

sądowego. Powstały w ten sposób obiekt sądowy powinien: uwzględniać funkcje publiczne sądu oraz takie

rozwiązanie, które harmonizowałoby z otaczającą zabudową i położeniem budynku w centrum Stolicy oraz by

wygląd architektury zewnętrznej jak i wnętrze odzwierciedlały powagę wymiaru sprawiedliwości, technicznie

umożliwiać uczestniczenie w czynnościach sądowych osobom niepełnosprawnym. Zamawiający w ramach robót

budowlanych przewiduje przebudowę układu wewnętrznego istniejącego budynku na potrzeby nowego układu

funkcjonalnego, dostosowujący układ i wielkość pomieszczeń do potrzeb sądu oraz prace niezbędne dla

doprowadzenia do zgodności budynku z warunkami technicznymi, standardu wyposażenia i wyglądu właściwego

dla funkcji i powagi siedziby sądu w zakresie opisanym w SIWZ oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 300.000,00 zł (słownie:

trzysta tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w drugim etapie postępowania, przed upływem terminu składania

ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż

zrealizował, jako Generalny Wykonawca lub jako jedyny wykonawca, w okresie ostatnich

5 lat (liczonych do dnia wszczęcia postępowania) nie mniej niż 1 zamówienie, o wartości

nie mniejszej niż 15 mln złotych brutto, polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6

ustawy Prawo budowlane) budynku sklasyfikowanego w ramach następujących kodów

określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45211350-7 - roboty budowlane w

zakresie budynków wielofunkcyjnych, 45212330-8 - roboty budowlane w zakresie

bibliotek, 45212411-0 roboty budowlane w zakresie hoteli, 45213130-3 - roboty budowlane

w zakresie banków, 45213150-9 - roboty budowlane w zakresie biurowców, 45214410-7 -

roboty budowlane w zakresie politechnik, 45214630-5 obiekty naukowe, 45215120-4 -

roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych, 45215130-7 - roboty

budowlane w zakresie klinik, 45215140-0 - roboty budowlane w zakresie obiektów

szpitalnych, 45216112-2 - roboty budowlane w zakresie budynków sądowych, 45216114-

6 - budynki parlamentu oraz zgromadzeń publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż

dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. przy

wykonywaniu prac zaangażuje osoby posiadające prawo do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (zgodnie z art. 12 i 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, t. jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) i posiadające aktualne

uprawnienia w zakresie kierowania (Projektant do projektowania) robotami budowlanymi w

specjalności: 1. Kierownik Budowy: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, 2. Projektant: do projektowania w specjalności

architektonicznej, 3. Kierownik Robót w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, 4. Kierownik Robót w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami

w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te winny



być członkami właściwej izby samorządu zawodowego. Ponadto Projektant i Kierownik

Budowy muszą posiadać następujące doświadczenie: Projektant - co najmniej 5 lat

doświadczenia na stanowisku projektanta; Kierownik Budowy - co najmniej 5 lat

doświadczenia na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika budowy (albo na obu

stanowiskach łącznie)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

t. j.: 1. posiada na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność

kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych) ; 2.

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej w wysokości minimum 5 mln zł (słownie: pięć milionów

złotych)

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

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

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

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 do 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;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej



niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba

wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o

zamówieniu

Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Zamawiający zaprosi do

złożenia oferty nie więcej niż 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. W przypadku

złożenia więcej niż 5 wniosków, spełniających warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający sklasyfikuje

Wykonawców spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu według największej liczby należycie

wykonanych zamówień o wartości nie mniejszej niż 15 mln PLN brutto każde, polegających na budowie (w

rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane) w generalnym wykonawstwie lub jako jedyny wykonawca w

ciągu ostatnich 5 lat (liczonych do dnia wszczęcia postępowania), budynków sklasyfikowanych w ramach kodów

CPV wymienionych w pkt III.3.2. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą się taką samą liczbą realizacji (co

uniemożliwi wyłonienie pierwszej piątki), o klasyfikacji tych Wykonawców zdecyduje: najwyższa łączna wartość

wykonanych zamówień, o których mowa powyżej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej Umowy: 1. z powodu

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 2. jeżeli nastąpi zmiana

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

lub świadczenia jednej lub obu Stron; 3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania



procedur administracyjnych; 4. wystąpienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją

projektową, 5. wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu umowy

przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi

prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec

przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji

Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, 6. zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania przedmiotu umowy; 7. zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, 8. zmiany

umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Formularz wniosku o dopuszczenie opublikowano na stronie http://www.warszawa.wsa.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja zostanie

wydana zaproszonym Wykonawcom którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania

przetargowego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014

godzina 11:00, miejsce: Wniosek o dopuszczenie należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4. Biuro podawcze funkcjonuje w godz. 8.00 - 16.00 w dni

pracujące.

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. W Postępowania prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów

składających się na wniosek w innym języku. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą

elektroniczną. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji faksem

na nr +48 22 596-44-50, pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone na piśmie z zastrzeżeniem,

że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferta oraz ewentualne odwołanie musi zostać złożone

na piśmie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. Dokumenty

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez

Wykonawcę (osobę-y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy). 2. W przypadku Wykonawców

występujących wspólnie do wniosku należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy. Pełnomocnictwo winno spełniać wymogi prawne dla tego

rodzaju stosunków cywilno-prawnych i zawierać co najmniej: określenie nazwy postępowania o zamówienie

publiczne, wskazanie Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, zakres i okres umocowania.

Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 3. W przypadku

Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w sekcji III.3) będą oceniane w następujący sposób: a)

warunki oraz dokumenty określone w sekcji III.3.2) muszą spełniać/złożyć wszyscy Wykonawcy występujący

wspólnie, z zastrzeżeniem pkt c poniżej. b) warunki oraz dokumenty określone w sekcji III.3.2) i III.3.4) i III.3.5)

musi spełnić-złożyć jeden lub kilku z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki określone w tych punktach

będą oceniane łącznie - łączne spełnienie tych wymogów będzie ocenione jako spełnienie warunku. c)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa

w sekcji III.4. którego wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia, Wykonawcy występujący

wspólnie mogą złożyć wspólnie. 4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zamkniętej kopercie

(opakowaniu) należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biuro Podawcze Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4, do dnia 28.01.2014r., do godziny 11.00. 5. Przy składaniu

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawcy wydawane jest pokwitowanie. 6. Kopertę

(opakowanie) należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować jak niżej: Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Warszawie z siedzibą przy ulicy Jasnej 2/4, 00-013 Warszawa oraz zatytułować: Wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w sprawie wykonania dokumentacji projektowej



i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie - SPRAWA WSA-ZP-01/2014. 7. Wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 8. Dokumenty składające

się na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być ponumerowane oraz trwale (w ogólnie

przyjęty sposób) ze sobą połączone. 9. Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Wszelkie

zmiany i poprawki w treści wniosku, dokumentów składających się na wniosek i załączników mogą być

dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz

wstawienie własnoręcznej parafy osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakiś

formularz nie dotyczy Wykonawcy zaleca się załączyć go do wniosku i zamieścić formułę - nie dotyczy. 10.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany przez osobę-y upoważnioną do

reprezentowania Wykonawcy, wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców lub

wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania wniosku

przez osobę nie wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców lub nie wykazaną w

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do wniosku winno być dołączone

pełnomocnictwo (oryginał lub odpis (kserokopia) poświadczona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub

notarialnie) dla osoby, osób podpisujących wniosek. 11. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie

oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę-y upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy). 12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z kompletem

wszystkich wymaganych dokumentów musi spełniać wymagania określone w ustawie oraz niniejszym ogłoszeniu

o zamówieniu. 13. W przypadku, gdy we wniosku znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.

1503 z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć stosowne zastrzeżenie na formularzu wniosku z podaniem, które

strony wniosku nie podlegają ujawnieniu. Ponadto, w celu podniesienia czytelności oferty, zaleca się na tych

stronach umieścić klauzulę - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i

złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 15. Zamawiający udostępnia wszelkie

pomocnicze formularze tj. wniosek o wszczęcie postępowania (wzory załączników do ogłoszenia w niniejszym

postępowaniu) na stronie internetowej Zamawiającego http://www.warszawa.wsa.gov.pl w zakładce Zamówienia

publiczne - ZNAK SPRAWY WSA-ZP- 01/2014. Formularze mogą być także udostępnione w formie pisemnej w

siedzibie Zamawiającego. 16. Formularze zamieszczone przez Zamawiającego są przykładowe i dopuszcza się

ich modyfikacje w zakresie układu graficznego, lecz muszą one prezentować wszystkie dane wymagane przez

Zamawiającego. 17.Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Piotr Kosicki - w zakresie

zagadnień proceduralnych, tel. 22 596-44-49, p. Marian Kajdzik - w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 22 551-

66-84.

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


