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Kraków, dnia 29.04.2020 r. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

zwaną dalej  „SIWZ” 

 

I.  Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

 Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943  17a, 30-233 Kraków. 

 Tel. tel. +48 12 425 36 38, +48 12 425 36 44, faks +48 425 36 63  

 strona internetowa: www.willadecjusza.pl 

miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 

https://willadecjusza.pl/aktualnosci/przetarg-nr-1-2020 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną  

w dalszej części  „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.),  

a wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej tzw. „progów unijnych”. Dokonując 

oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa 

ustawy PZP. 

2. Postępowanie przeprowadzane jest przez komisję przetargową powołaną  

do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1145, z późn. 

zm.). 

4. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej.  

5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób, które będą wykonywały  

w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane, tj. prace rozbiórkowe, 

demontażowe, tynkarskie, montażowe, posadzkarskie, malarskie, murarskie, stolarskie, 

ślusarskie, elektryczne, instalacyjne w zakresie wod.-kan., c.o. i inne roboty 

wykończeniowe. Wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

 

 

 

 

http://www.willadecjusza.pl/
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/przetarg-nr-1-2020
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III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

„Dostosowanie  Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych” dla Instytutu Kultury 

Willa Decjusza. Znak sprawy: 1/2020.  

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi roboty ogólnobudowlane wraz budową 

instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia 

awaryjnego, przebudową instalacji hydrantowej oraz wymianą wybranych elementów 

stolarki okiennej i drzwiowej z przebudową polegającą na zmianie wielkości otworów  

w murze, zmianami w instalacji elektrycznej i dostosowaniu pomieszczeń Willi Decjusza 

do wymogów p.poż., przedstawione w treści niniejszej SIWZ i jej załącznikach,  

w szczególności w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z załącznikami.  

1.2. Miejsce wykonania robót budowlanych – Willa Decjusza ul. 28 lipca 1943  17a, 30-233 

Kraków. Roboty budowlane przewidziane są do realizacji na działce nr 106/7 obr. 9  

Krowodrza w Krakowie. Budynek Willa Decjusza wpisany jest do rejestru zabytków pod 

numerem: A-131. 

1.3. Wykonawca może skorzystać z wizji lokalnej budynku.  Miejsce spotkania ul. 28 lipca 

1943 17 a, 30-233 Kraków przed wejściem do budynku. Termin i godzina wizji będzie 

ustalona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym telefonicznie lub mailowo w trybie 

roboczym, przy uwzględnieniu obostrzeń, nakazów i zakazów wprowadzonych  

w związku z stanem epidemii COVID-19.  

1.4. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB), 

przedmiarami, opinią geotechniczną, warunkami, jakie zostały nałożone na zamierzenie 

inwestycyjne decyzjami administracyjnymi, między innymi pozwoleniem na budowę, 

pozwoleniem konserwatorskim, postanowieniem Komendy Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej - stanowiącymi Załącznik B do SIWZ oraz pozostałymi postanowieniami 

SIWZ wraz z załącznikami.  

1.5. Załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą  

do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny,  

a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.  

1.6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku B do SIWZ oraz 

wzorze umowy stanowiącym załącznik C do SIWZ.  

1.7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udziału  

w zorganizowanym przez Zamawiającego spotkaniu z uczestnikami procesu 

budowlanego i przedstawicielami odpowiednich służb, które będzie miało miejsce  

w siedzibie Zamawiającego. 

1.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego  

i konserwatorskiego oraz wypełnienia warunków wynikających z pozwolenia 

konserwatorskiego i pozwolenia na budowę. 
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1.9. Zamawiający informuje, że podczas wykonywania robót budowlanych  

a w szczególności instalowaniu nowego systemu p.poż. (SAP) budynek musi być 

chroniony w całości przez istniejący lub częściowo uruchomiony nowy system SAP. 

1.10. Budynek Willa Decjusza podczas prowadzenia robót budowlanych będzie użytkowany 

przez Zamawiającego, który będzie wykonywał swoje działania statutowe i komercyjne. 

1.11. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania prac lub wstrzymania tylko prac 

głośnych, na określony termin. 

1.12. Zamawiający zastrzega możliwość nakazania Wykonawcy w trakcie realizowanych 

robót doprowadzenia budynku Willa Decjusza i otoczenia do stanu pozwalającego na 

prowadzenie działalności statutowej lub komercyjnej. 

1.13. Zamawiający może w określonych przypadkach nakazać przeprowadzenie niektórych 

prac poza godzinami działalności Instytutu Kultury Willa Decjusza tzn. w porze nocnej 

lub w innych godzinach. 

1.14. Wykonawca jest zobowiązany aby materiały budowlane oraz elementy poszczególnych 

systemów, a w szczególności zawarte w warunkach dodatkowych Pozwolenia 

Konserwatorskiego oraz wytycznych z pisma zatwierdzającego projekt wykonawczy, 

uzgodnić i zatwierdzić z Konserwatorem zabytków a także jest zobowiązany  

do uczestnictwa w komisjach konserwatorskich i wykonywania wszystkich zaleceń  

komisji. 

1.15. Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 

1.16. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót budowlanych, zgodną z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami  

oraz z zasadami BHP.  

1.17. Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości do stosowania przy realizacji robót 

budowlanych technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie 

„na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym 

samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych,  

na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 

1.18. Podczas wykonywania robót budowlanych pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być 

oznakowane nazwą firmy. 

1.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas 

wykonywania prac na terenie budowy, a wynikające z niedopełnienia obowiązków 

przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 

1.20. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót  

do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

1.21. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca, w tym kierownik 

budowy/kierownik robót, mają obowiązek przestrzegać przepisów  ustawy Prawo 

budowlane.  

1.22. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, może udzielić wyłonionemu w tym 

postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym 
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w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, do 20% wartości 

szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu 

wartości zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego 

udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia 

publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą 

starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego 

zamówienia podobnego warunkowane będzie tym, że zapewni on nie gorszy standard  

i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące 

zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki 

dotychczasowej umowy, jak również, że strony w wyniku negocjacji uzgodnią 

wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne 

mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji 

podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania systemu SAP.  

1.23. Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej 

wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech 

technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte 

ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów 

dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, 

materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy)  

i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które 

spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, 

estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając 

stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań 

równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych  

w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny 

 i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania 

również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich 

instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań 

 i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać 

szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi 

w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy 

techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu  

z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu 

lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, 

funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. Zamawiający dopuszcza 

tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub 

obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych  

w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo 

maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) 

proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych 

zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto 
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zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, 

wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 

1.24. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób, które będą wykonywały 

w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane, tj. prace rozbiórkowe, 

demontażowe, tynkarskie, montażowe, posadzkarskie, malarskie, murarskie, 

stolarskie, ślusarskie, elektryczne, instalacyjne w zakresie wod.-kan., c.o. i inne roboty 

wykończeniowe. Wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować 

zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy 

również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane  

z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i 

kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru 

umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie 

jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących 

zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu 

(wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania 

zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, 

większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania 

się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia  

i promowanie aspektów społecznych. 

2. Wykonawca musi zaoferować cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną 

w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty odpowiednio do 

treści załączonych tabel wskazanych w formularzu oferty.  

3. Wykonawca musi zaoferować: 

3.1. co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane, w tym również 

roboty instalacyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, 

3.2. co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, tj. dostarczone lub 

wykonane i zamontowane urządzenia i elementy, 

3.3. 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia.  

Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego 

całości przedmiotu zamówienia. 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 45000000-7 Roboty budowlane 

   dodatkowy przedmiot:  

   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. Zabezpieczenie placu budowy; 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części; 45262500-6 Roboty murarskie; 45400000-1 Roboty 

wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45320000-6 Roboty Izolacyjne; 

45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych; 45421146-9 Instalowanie sufitów 
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podwieszanych i okładzin; 45421100-5 Instalowanie drzwi; 45421110-8 Instalowanie 

metalowych drzwi i ram okiennych; 45421140-7 Instalowanie ślusarki metalowej; 

45442100-8 Roboty malarskie; 45430000-0 Pokrywanie podłóg; 45261214-7 Kładzenie 

dachów bitumicznych; 45321000-8 Roboty termorenowacyjne; 45410000-4 

Wykonanie tynków zewnętrznych; 45261310-1 Obróbki blacharskie; 45233253-7 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 45332000-3 Roboty instalacyjne 

wodne i kanalizacyjne; 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 45332300-6 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45331210-1 Instalowanie wentylacji; 45310000-3 

Roboty instalacyjne elektryczne; 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych 

systemów alarmowych. 

5. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, 

stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego 

dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia:  

 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.11.2020 r., przy 

czym system sygnalizacji pożarowej SAP musi zostać wykonany do dnia 15.10.2020 r. 

2. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi nie później niż do dnia  

15.06.2020 r., natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zakładanego terminu wykonania 

zamówienia o stosowną liczbę dni do planowanego terminu zawarcia umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza częściowe oddawanie przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.  

4. Dopuszcza się dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym ze względu 

na ograniczenie prac w określonych terminach, w związku z prowadzoną działalnością 

statutową i komercyjną przez Zamawiającego. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

 

1.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające  

na realizację zamówienia.   

        Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku. 
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1.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej 

na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 500.000,00 PLN brutto 

(słownie: pięćset tysięcy złotych brutto). 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu 

o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia 

złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt VI. 1.2 

SIWZ.  

 

1.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na 

realizację zamówienia, tj. musi wykazać, że: 

1.3.1. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 

1.3.1.1. kierownikiem budowy spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.), posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w  rozumieniu Prawa Budowlanego, spełniający wymogi 

określone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2020 poz. 282 z późn. zm.), posiadającą doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy 

lub inspektor nadzoru, w kierowaniu albo robotami budowlanymi w zakresie budowy/ 

remontu/przebudowy/rozbudowy obiektów budowlanych będących zabytkiem, 

1.3.1.2. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu Prawa Budowlanego ; 

1.3.1.3. osobą posiadającą uprawnienia SEP do 1kV; 

1.3.1.4. osobą posiadającą kwalifikacje potwierdzone certyfikatami lub udziałami  

w szkoleniach w zakresie wykonania instalacji słaboprądowych w szczególności instalacji 

SAP; 

1.3.1.5. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu Prawa 

Budowlanego; 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób przeznaczonych do 

realizacji zamówienia w powyższych branżach, w przypadku posiadania przez jedną osobę 

stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia dla określonych funkcji z pkt 1.3.1.2, 

1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5 

1.3.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 

1.3.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 

dwie roboty budowlane w zakresie budowy/remontu/przebudowy/ rozbudowy obiektów 

budowlanych, o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł 

brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto), w zakres których (każdej z nich) wchodziły 

roboty budowlane wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, a co 
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najmniej jedna z tych robót budowlanych obejmowała obiekt wpisany do rejestru zabytków. 

 Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu 

o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia 

złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt VI. 1.2 

SIWZ. 

1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie 

składających ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w pkt 

1.2. i 1.3. mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców tak, by sumarycznie w 

odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. 

1.5. 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. 

1.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy 

PZP. 

1.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym 

mowa w pkt V. 1.5., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, bądź, zobowiązał się do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

1.8. Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

2.  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
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wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

2.1. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające 

Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, jak również wykazani w ofercie podwykonawcy. 

2.2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy PZP, tj. wykluczy Wykonawcę: 

2.2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, bądź wobec którego w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub wobec którego sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 243 z późn. zm.) 

lub wobec którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 498 z 

późn. zm.), 

2.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

2.2.3. który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 lub ust. 5 pkt. 1), 2) i 4) ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

4. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej 



 

 
           Strona 10 z 28 

waluty z dnia otwarcia ofert. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ustawy PZP i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP oraz 

w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1.1 wraz z ofertą złożoną wg. wzoru Formularza oferty: 

1.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzór stanowi załącznik A do 

SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

1.1.2. 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, składa 

oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 

1.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wskazanych podwykonawców. 

1.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, których wzór stanowi załącznik A do SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

w celu ewentualnego uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert, o którym 

mowa w pkt XIV.5 specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:  

 

1.1.5. Wykaz doświadczenia kierownika budowy wskazanego do realizacji zamówienia, o 

którym mowa w pkt XIV.5 specyfikacji, według wzoru tabeli stanowiącej załącznik A 

do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy – jeżeli dotyczy.  

Uwaga! Zamawiający wymaga wskazania tej samej osoby zarówno w celu uzyskania 

punktów w kryterium oceny ofert dotyczącym doświadczenia kierownika budowy, 

wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jak i dla wykazania 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt XIV.5. SIWZ. 

 

1.2 na wezwanie Zamawiającego: 

1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 



 

 
           Strona 11 z 28 

niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

1.2.1.1. aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, 

1.2.1.2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie 

robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru 

przedstawionego w Załączniku A do SIWZ), 

1.2.1.3. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego  

w Załączniku A do Formularza oferty). 

1.3 Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) dowód wniesienia wadium, 

2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia 

umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we 

właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty 

pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również 

przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, w tym 

uczestników konsorcjum lub wspólników spółek cywilnych; 

3) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1.2 

i 1.3 SIWZ – jeżeli dotyczy.  



 

 
           Strona 12 z 28 

Uwaga! Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o którym mowa w niniejszym 

punkcie specyfikacji):  

- Zamawiający oceniając, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 

ustawy Pzp.  

- W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  

o których mowa w pkt V.1.2 i 1.3 SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy zmieniającej, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

w niniejszym postępowaniu oraz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu  

i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V. 1.2 oraz 

V.1.3. SIWZ pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej podpisanych 

własnoręcznym podpisem.  

3. Zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 

ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz wykazy, o których 

mowa w pkt 1.2.1.3 i 1.2.1.4. SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie dokumentu lub kopii oświadczenia, 

sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, 
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gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wskazując ich firmy.  Zamawiający 

zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego 

podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji 

postępowania. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub 

Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 

europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego 

wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę 

certyfikującą w kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji,  

w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej. 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
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postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń i dokumentów. 

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

13. Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych o następującej treści: „(…) Oświadczenie o 

braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza 

brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji 

wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie 

powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. 

Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie 

oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia dotyczącego istnienia lub braku 

powiązań kapitałowych przedstawiony jest w załączniku A do SIWZ. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Adres i osoba kontaktowa do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) w sprawach formalnych - Katarzyna Jasińska, tel. 12 425 36 44 wew. 183,  e-mail: 

katarzyna.jasinska@willadecjusza.pl, ul. 28 lipca 1943  17a, 30-233 Kraków. 

2) w sprawach merytorycznych, w tym dot. przedmiotu zamówienia - Artur Zych, tel. 12 

425 36 44 wew. 117,  e-mail: artur@willadecjusza.pl, ul. 28 lipca 1943  17a, 30-233 

Kraków. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Korespondencję w formie pisemnej należy kierować na adres: Instytut Kultury Willa 

Decjusza, ul. 28 lipca 1943  17a, 30-233 Kraków. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

mailto:katarzyna.jasinska@willadecjusza.pl
mailto:artur@willadecjusza.pl
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nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.  lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień lub pytań i odpowiedzi lub 

modyfikacji wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację 

zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz 

odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się 

niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a następnie 

zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium.  

 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania 

ofert, powinien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

2.1 pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). 
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3.    Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto 

Zamawiającego PKO Bank Polski SA nr 03 1020 2892 0000 5702 0692 7604. 

4.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 

żądano. 

5.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

6.    Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się 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. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

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

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 

8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na 

koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się, aby kopia 

przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona 

do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, 

oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym 

oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego 

zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 
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IX. Termin związania ofertą. 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z  jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i 

otwarcia ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość 

przedmiotu zamówienia oraz skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu 

zamówienia.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy Pzp. 

2.1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki 

cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 

lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być 

przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.  

2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków. 

2.3. Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona 

przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ, Formularza oferty i jego 

załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 

4. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 

informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 

5. Oferta musi być podpisana i sporządzona w języku polskim, na komputerze lub maszynie 

do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 

6. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w 
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dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/y 

pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisującego.  

7. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i zszyte 

(spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie 

(zdekompletowanie).  

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie  

i podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

i opatrzone datami ich dokonania. 

9. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł on, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy oferta 

zawiera tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył 

oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ oraz umieścił 

wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w osobnej wewnętrznej 

kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty załączył 

uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnice przedsiębiorstwa. W 

przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania 

ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż 

nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich 

poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość 

lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 

takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 

przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, 

zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).  

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1.   Oferty w jednym egzemplarzu należy składać w siedzibie Zamawiającego, Instytut 

Kultury Willa Decjusza w Krakowie, ul. 28 lipca 1943  17a,  w przedsionku Holu 

Głównego - wejście od strony zachodniej przy parkingu górnym, w terminie do dnia 

15.05.2020 r. do godziny 12:15  

2.   Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania. 

3.    Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie 

zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 powyżej, która będzie 
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posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na wyłonienie Wykonawcy robót 

budowlanych dla zadania: „Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów 

przeciwpożarowych” dla Instytutu Kultury Willa Decjusza. Znak sprawy: 1/2020. Znak 

sprawy: 1/2020 – nie otwierać przed dniem 15.05.2020 r., godz. 12:30.” oraz opatrzyć 

kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 

4.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

5.   Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści 

po upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.05.2020r. o godzinie 12:30, w Sali 

Kominkowej Instytutu Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943  17a, 30-233 Kraków lub 

w trybie transmisji na żywo online dostępnej bez logowania na stronie 

www.willadecjusza.pl  

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych 

ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

8.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

8.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

8.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli zaistnieje którychkolwiek z przesłanek 

przewidzianych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy PZP. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych 

w art. 89 ust. 1 pkt 1 – 8 lub art. 90 ust. 3 ustawy PZP, w tym jeżeli oferta utraci 

ważność na skutek nieprzedłużenia terminu związania ofertą przez Wykonawcę na 

wezwanie lub bez wezwania Zamawiającego albo nastąpi przerwanie ciągłości biegu 

terminu związania ofertą. 

13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje 

którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 oraz ust. 1a ustawy 

PZP. 

14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu 

Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze 

http://www.willadecjusza.pl/
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najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne  

i prawne. 

15. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, 

o których mowa w pkt 14. powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie 

indywidualnej kalkulacji. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć cenę ryczałtową 

wypełniając tabele 1 i 2 w Formularzu oferty.  

2. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

także koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca 

zamierza udzielić. 

3. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., 

poz. 178 z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty i jej 

poszczególne wartości składowe w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 106 z 

późn. zm.). 

4. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia 

działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów  

i usług, Zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanych 

cen podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

6. Zasady dokonywania rozliczeń określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr C do 

SIWZ.  

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych  

w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych),  

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.  

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

2.1 Cena brutto za całość zamówienia    – 60% 

2.2 Okres gwarancji na roboty budowlane   – 10% 

2.3 Doświadczenie kierownika budowy    – 30% 
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Jeżeli Wykonawca w treści oferty nie wskaże ceny oferty, zaoferuje krótszy niż 

minimalny wymagany okres gwarancji, Zamawiający będzie zobligowany  

w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucić jego ofertę, jako niezgodną  

z postanowieniami niniejszej SIWZ. Natomiast w przypadku jeżeli Wykonawca  

w formularzu oferty nie wskaże oferowanego okresu gwarancji lub nie wskaże prac 

zrealizowanych przez kierownika budowy, a złoży pozostałe zawarte w nim 

oświadczenia, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany 

okres gwarancji i nie przedstawia doświadczenia kierownika budowy, a w konsekwencji 

w tych kryteriach otrzyma 0 pkt. 

3. Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto za całość zamówienia” będą liczone 

wg następującego wzoru: 

C = (Cnaj : Co) x 60 pkt 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

Co - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, 

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego 

kryterium wynosi 60.  

4. Punkty przyznawane za kryterium „okres gwarancji na roboty budowlane”, będą 

liczone wg następującego wzoru: 

 

                    G bad. – G min (36 miesięcy) 

 G=    ________________________________________________   x 10 pkt 

                   G max (60 miesięcy) – Gmin. (36 miesięcy)   

 

gdzie:  

G - liczba punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji przy czym 1 pkt 

odpowiada 1%, 

G min -  najkrótszy okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynoszący 36 

miesięcy, 

G max -najdłuższy okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynoszący 60 

miesięcy, 

G bad – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie 

 

Okres gwarancji na roboty budowlane musi być podany w Formularzu Oferty  

w pełnych miesiącach (minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy). Brak wskazania 

oferowanego okresu gwarancji spowoduje uznanie przez Zamawiającego, 

 iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. 

Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucie oferty 

Wykonawcy. Wskazanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje 

przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby 10 pkt, bez przeprowadzenia obliczeń wg 

podanego powyżej wzoru. 
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Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego 

kryterium wynosi 10.  

 

5. Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie kierownika budowy”, wskazanego 

do realizacji zamówienia przyznawane będą za doświadczenie kierownika budowy, wg 

informacji podanych w formularzu ofertowym. Punktowane będą prace kierownika 

budowy, wykonane (zakończone) w obiektach zabytkowych. Kierownik budowy winien 

posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane). 

Punktowane będą prace kierownika budowy, wykonane (zakończone) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.  

Liczba punktów uzyskanych w tym kryterium przyznawana będzie zgodnie  

z poniższymi zasadami: 

0  pkt za wskazanie 0-3 prac zrealizowanych przez kierownika budowy, 

5 pkt za wskazanie 4 prac zrealizowanych przez kierownika budowy, 

10 pkt za wskazanie 5 prac zrealizowanych przez kierownika budowy, 

15 pkt za wskazanie 6 prac zrealizowanych przez kierownika budowy, 

20 pkt za wskazanie 7 prac zrealizowanych przez kierownika budowy, 

25 pkt za wskazanie 8 prac zrealizowanych przez kierownika budowy, 

30 pkt za wskazanie 9 prac zrealizowanych przez kierownika budowy, 

 

Wykonawca wypełniając tabelkę w formularzu ofertowym może wykazać maksymalnie 9 

prac wykonanych przez kierownika budowy. W przypadku wykazania większej liczby 

wykonanych prac, Zamawiający przyznając punkty w kryterium oceny ofert weźmie pod 

uwagę wyłącznie 9 pierwszych pozycji podanych w tabeli. 

Zamawiający wymaga wskazania tej samej osoby zarówno w celu uzyskania punktów w ww. 

kryterium, jak i wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w pkt V. 1.3.1.1 SIWZ. 

W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień odnośnie doświadczenia wskazanego dla 

uzyskania dodatkowych punktów, Wykonawca nie może wykazać się innym doświadczeniem 

niż wskazane w formularzu ofertowym. 

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego kryterium 

wynosi 30. 

6. Po dokonaniu ocen poszczególnych kryteriów punkty za kryteria zostaną zsumowane  

a suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

7. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (bez zaokrągleń). 

8. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, 

tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.  

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego: 

1.1 wykaz podwykonawców o ile są przewidziani na etapie podpisania umowy, 

1.2 kopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC, 

1.3 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z aktualnymi kopiami 

dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz przynależność do właściwych izb 

zawodowych. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw 

Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

1.4 wykaz (lista) osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z aktualnymi kopiami 

dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

w zakresie jakiego dotyczy, 

1.5 zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

1.6 Zgodnie z warunkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi 

rozliczenia dofinansowania niniejszego zamówienia Zamawiający w ramach programu 

„Ochrona zabytków” niniejszego zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany 

przedłożyć nie później niż w dniu zawarcia umowy szczegółowego kosztorysu dla 

systemu SAP (w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej, rozszerzenie .xml). 

Szczegółowe zasady sporządzenia kosztorysu Zamawiający przekaże Wykonawcy, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, niezwłocznie po dokonaniu 

wyboru jego oferty, 

1.7 umowę konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę, 

1.8 Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, legitymujących się stosownymi 

uprawnieniami, wymaga akceptacji Zamawiającego, na zasadach określonych  

w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą, 

1.9 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie 

ono przesłane emailem, bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.  

1.10 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt 1.9 powyżej, w przypadkach określonych w 

ustawie Pzp. 

1.11 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert, chyba, że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 

1 – 7 ustawy PZP.  

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

wzoru umowy, przy czym:  

1.1. 70% kwoty zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót 

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane;  

1.2. 30% kwoty zabezpieczenia, przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i zostanie zwrócone/zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone:  

2.1. przelewem – wpłacane na rachunek bankowy Zamawiającego w taki sposób, aby przed 

podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku;  

2.2. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 

deponowane w oryginale w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed 

podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego 

dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi 

wymogami).  

3. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także zmiana 

formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie na inną 

formę wyżej wymienioną, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może 

powodować zmniejszenia jego wysokości).  

4. Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności 

za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia 

zabezpieczenia.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń 

musi spełniać następujące wymogi:  

5.1. musi być wystawione na Zamawiającego;  

5.2. musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 

zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

zabezpieczenie to jest mu należne;  

5.3. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie – obejmować 

zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia 

działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców;  

5.4. jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji 

lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o 

zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie 

zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić 

Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W 

przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, 
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Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, 

uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania 

aneksu. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony będzie do 

żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie 

zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu;  

6. Zabezpieczenie wniesione przelewem zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w 

formie poręczeń lub gwarancji Zamawiający wydaje Wykonawcy za potwierdzeniem 

zwrotu lub przesyła za potwierdzeniem odbioru.  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli 

mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. 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.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 

Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła 

kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.  

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych 

postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
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inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 

7.2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.  

8.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – 

jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 

8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 PZP. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 PZP wnosi się: 

9.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP – w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

9.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP – w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego.  

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,  

i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, 

którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 



 

 
           Strona 27 z 28 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt XVII. 10. niniejszej SIWZ nie mogą 

następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego 

wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 

ustawy PZP.  

13. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw  

z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi 

inaczej. 

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę. 

16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 

o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek 

wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi 

żądaniami. 

17. Zawiadomienie: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  

18. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców  

w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

19. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 

art. 180 ust 2 ustawy PZP.  

20. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 

innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia 

opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu 

prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; 

w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to 

skarga nie przysługuje.  

21. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej 

zawarte jest w dziale VI ustawy PZP, tj. w art. 179 – 198g. 
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22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
1. Załącznik A – formularz oferty z tabelą do odpowiedniego uzupełnienia wraz z załącznikami (wzorami 

oświadczeń), 

2. Załącznik B – dokumentacja projektowa, STWiORB i przedmiar. 

3. Załącznik C - wzór umowy 

 

 

 


