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I.

Informacja o Zamawiającym, informacje ogólne

MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE
reprezentowane przez:
mgr Stanisław Piotr Makara - Dyrektor
siedziba – ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów
telefon/faks: 16 632 18 02
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
strona internetowa: www.muzeumkresow.eu
adres e-mail: biuro@muzeumkresow.eu
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami od wtorku do piątku w godz.
900 - 1500 są:
1) w sprawach proceduralnych zamówienia – mgr inż. Krzysztof Krzemiński,
tel. 667 255 712, e-mail: k_krzeminski1@poczta.onet.pl
2) w sprawach merytorycznych zamówienia – mgr Stanisław Piotr Makara,
mgr Barbara Woch, tel. 16 632 18 02, e-mail: biuro@muzeumkresow.eu
3) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do potwierdzenia wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną są osoby wymienione w pkt. 1) i 2).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania, przy czym Zamawiający uzna w przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę pomimo takiego żądania, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z
tym pismem, w szczególności gdy Zamawiający będzie dysponował dowodem
przekazania (nadania) informacji faksem lub drogą elektroniczną w postaci
odpowiednich wydruków. Potwierdzenie należy odesłać zwrotnie pisemnie, albo drogą
elektroniczną lub faksem.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując swoje zapytania w
formie podanej w pkt 1.
Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z
zastrzeżeniem art.38 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o
których mowa w pkt. 2 i 3.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści
złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania
ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał
SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
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Pisemne wnioski do Zamawiającego o przekazanie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (koszt 50 zł) składać można pod adresem: Muzeum Kresów w Lubaczowie,
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów. Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ
w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Muzeum Kresów, a także przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, polegających
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy.
Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy
Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a
zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2263).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
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3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem
zamówienia
jest
przeprowadzenie
kompleksowych
prac
konserwatorskich budynku świetlicy wiejskiej z Opaki, jako jednego z elementów
powstającego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie Parku Etnograficzno Historycznego „Przygródek” Wspólnota Kultur. Budynek przeniesiony został z
miejscowości Opaka i jest wpisany do rejestru zabytków.
W zakres prac konserwatorskich wchodzą:
1) Prace przygotowawcze i ziemne;
2) Fundamenty;
3) Roboty konstrukcyjne /murowe i ciesielskie/;
4) Stolarka okienna i drzwiowa nie dotyczy, wykonanie w II etapie;
5) Dach / konstrukcja i pokrycie/,
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262690-4 Remont starych budynków
2. Wykonanie robót budowlanych:
1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
2) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie
są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta.
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o
parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej
parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.
3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:
a) charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji);
b) parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania;
c) wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
(dla obiektów muzealnych);
d) zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w w/w dokumentach przetargowych. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały.
i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;
4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
5) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie spiętej wszelkie dokumenty
za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza (jeżeli dotyczy):
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
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b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urządzeń,
c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania
przedmiotu zamówienia,
e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a
odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w
trakcie realizacji zadania.
6) Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane
obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp).
7) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej
Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.
8) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i
urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo
utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
9) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach (jeżeli dotyczy):
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. - Dz.U. z 2014
poz. 883, ze zm.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do
obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w
zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest
ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób
trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli
jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym,
którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu
budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom
technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodności.
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290, ze zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w
obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych,
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli
wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
10) Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.
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11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia
minimum 3-letniej (36 miesięcy) gwarancji jakości, licząc od dnia
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Maksymalny zaproponowany przez
Wykonawcę okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane nie może
być dłuższy niż 5 lat (60 miesięcy). W przypadku zaproponowania przez
Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 3 lata (36 miesięcy) lub dłuższego niż
5 lat (60 miesięcy) jego oferta zostanie odrzucona, chyba że będzie to oczywista
omyłka w rozumieniu przepisów art.87 ustawy.
3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą
zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wraz z
dokonanymi przez Zamawiającego jej modyfikacjami oraz wyjaśnieniami będącymi
odpowiedziami na wnioski i zapytania Wykonawców), STWiOR, dokumentacji
projektowej, w tym w przedmiarach robót. W przypadku różnic lub
rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami Wykonawcy, na etapie
przygotowania oferty, powinni zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie powodów tych różnic oraz uzyskać od niego jednoznaczną
interpretację co do zakresu robót objętych zamówieniem. Wybrany
Wykonawca, po podpisaniu umowy, w przypadku rozbieżności zakresu
robót nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawcy zobowiązani
będą do interpretacji zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostaną
zobowiązani do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
wszystkich robót wynikających z wymienionych wyżej dokumentów,
niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami sztuki
budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do
eksploatacji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a
których wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu
należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny
oferty, jako konieczne do wykonania. Wykonawcy sporządzają kosztorys
ofertowy metodą uproszczoną w oparciu o własną kalkulację. Jednakże ze względu
na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone w niniejszym
postępowaniu jako wynagrodzenie ryczałtowe, bez względu na sposób obliczenia
ceny i ewentualne błędy w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub jego
brak w złożonej ofercie, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
określone w formularzu ofertowym.
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia na następujących
warunkach:
a) na podstawie faktury końcowej płatnej po wykonaniu i
bezusterkowym odbiorze wszystkich prac objętych zamówieniem.
2) Wykonawca może umieścić w kosztorysie ofertowym dodatkowe pozycje wynikające
z opisu zawartego w dokumentacji technicznej, a nie ujęte w przedmiarach robót.
Niedoszacowanie, błędy w obliczeniach, pominięcie pozycji czy błędny
opis pozycji (w stosunku do przedmiarów robót) i inne błędy w
kosztorysie ofertowym lub jego brak w ofercie nie będą stanowić o
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niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie będą więc powodem do odrzucenia oferty, gdyż cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako ryczałtową,
obejmującą cały zakres rzeczowy bez względu na to, jakie pozycje
Wykonawcy umieszczą w swoich kosztorysach ofertowych. Kosztorysy te
będą miały dla Zamawiającego jedynie funkcję pomocniczą, informacyjną – posłużą
Zamawiającemu do uzyskania ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny przez
Wykonawców oraz posłużą za podstawę rozliczenia należności za poszczególne
części wykonanych robót z Instytucją Współfinansującą – jeżeli dotyczy. Dlatego też
niezgodność kwoty kosztorysu z kwotą z formularza oferty, która to kwota jest dla
Zamawiającego wiążącą, również nie będzie stanowić o niezgodności treści oferty z
SIWZ (nie skutkuje odrzuceniem oferty). Jednak ze względu na możliwość
zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w drodze faktur
częściowych, winni oni sporządzić kosztorys ofertowy w sposób
umożliwiający bezproblemową wycenę części robót wykonanych w
danym okresie, objętych daną fakturą częściową.
3) Zadanie zostanie sfinansowane z następujących źródeł:
a) Środki Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
b) Środki Samorządu Województwa Podkarpackiego.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za
wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt 1 i
jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny
oferty.
5) Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) w umowie z Wykonawcą
będzie cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
6) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty
budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał
warunki wynikające z jego przeznaczenia.
7) Zapłata za faktury: przejściową i końcową może następować z wykorzystaniem
terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego
faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu
odbioru.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9) Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 obejmuje całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym
również:
a) koszt ewentualnych badań, pomiarów itp.;
b) koszt prób i odbiorów technicznych;
c) koszt wywozu na wysypisko i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki;
d) koszt robót niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej, ciągłej eksploatacji
obiektów
w rejonie terenu budowy - pozostających jako czynne w trakcie prowadzenia robót;
e) koszt przerw w prowadzeniu przedmiotowych robót spowodowanych przerwami
technologicznymi,
warunkami
eksploatacyjnymi
oraz
warunkami
meteorologicznymi;
f) koszt doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiednich
terenów po wykonaniu robót;
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g) koszty związane z zapewnieniem właściwych warunków wynikających z przepisów
BHP i Planu BIOZ;
h) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
i) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres wykonywania Umowy.
4. Dostępność dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych Wykonawców w
Muzeum Kresów w Lubaczowie, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-14.00.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zadania:
1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy
Wykonawcy;
2) zakończenie – do dnia 19.10.2018 r.
W związku z dofinansowaniem inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia
wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu
zamówienia w terminach określonych w części IV pkt 2). Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy, w szczególności za nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie
określonym umową, skutkujące np. utratą dofinansowania. W sytuacji tej Zamawiający
będzie miał prawo do żądania naprawienia szkody obejmującej stratę w postaci utraty
dofinansowania, w wysokości utraconego dofinansowania. Żądanie odszkodowania od
Wykonawcy z tytułu utraconego dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiającego do
wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową oraz
przepisami Kodeksu cywilnego.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis
dokonywania oceny spełnienia tych warunków

sposobu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej i dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty
- kompleksowej pracy konserwatorskiej (tj. zamówienia zrealizowanego w
oparciu o jedną odrębną umowę - nie dopuszcza się sumowania wartości kilku
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zamówień w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego) w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającej
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kwotę co najmniej
80.000 zł brutto (słownie: 80.000 złotych brutto);
b) wymagane jest uczestnictwo w wykonywaniu zamówienia minimum jednej
osoby posiadającej uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania robotami
budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia.
3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej i dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.

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.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówieni, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
A.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych
dokumentów rejestrowych,
A.3) Kosztorys ofertowy,
A.4) Dowód wniesienia wadium.
oraz oświadczenia, o których mowa w pkt A.5 i A.6 poniżej.
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 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
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i
spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć:
A.5) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na
podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór jest
załącznikiem do SIWZ,
A.6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 25a
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór jest załącznikiem do
SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów,
potwierdzających
spełnianie
warunków udziału
w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części B i C
poniżej chyba że pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te
oświadczenia/dokumenty już na etapie składania oferty.
B.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na wezwanie
Zamawiającego, przez Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
B.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, chyba
że pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on ten dokument już na etapie
składania oferty.
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej www.muzeumkresow.eu informacji z sesji otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu, chyba że Wykonawcy, pomimo braku takiego obowiązku,
złożą te oświadczenia/dokumenty już na etapie składania oferty
C.

Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów

składanych

na

wezwanie
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Zamawiającego, przez Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:
C.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 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, chyba że pomimo braku takiego obowiązku,
dołączy on te oświadczenia/dokumenty już na etapie składania oferty.
C.2) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub
kadry kierowniczej Wykonawcy, potwierdzające uczestnictwo w wykonywaniu
zamówienia minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane niezbędne do
kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, chyba że
pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on t0 oświadczenie już na etapie
składania oferty.
D.

Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

D.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
D.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt D.1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
D.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
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E.

W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona
spełniać następujące warunki:

E.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
E.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
E.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.2), A.5), A.6)
dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
F.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

F.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
F.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
F.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
F.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
F.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. F.6), kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
F.6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega
na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie
razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. A.6) dotyczących każdego z tych
podmiotów.
Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających
wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-4):
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
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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 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
b) 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 zamówienia, co Zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.:
urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub
komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust. 2 – 4 ustawy z:
 Zamawiającym,
 osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
 członkami komisji przetargowej;
 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy;
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) 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, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy,
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
1)
W przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit
d) ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy;
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4
ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20
lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
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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 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 dowody przedstawione powyżej.
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, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VIII. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.
IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o
tym Zamawiającego.
5. 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.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim,
pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga
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załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia,
załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane
określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć
do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed
podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie
złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być
krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu" pkt. E w sprawie dokumentów wymaganych
w przypadku składania oferty wspólnej.
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
II. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :





Nazwa i adres Zamawiającego
Oferta – Przetarg na: „wpisać nazwę niniejszego postępowania”
Nazwa i adres składającego ofertę
„Nie otwierać przed 12.07.2018 r. godz. 12.15”

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej
otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
3) oferta powinna być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej
zdekompletowanie. Niezastosowanie się do tego zalecenia stanowi wyłączne
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ryzyko Wykonawcy.
4) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
5) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną;
6) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką;
7) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie
przed upływem terminu składania ofert;
8) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
9) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej
składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
2. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, i ż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i
dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Wykonawca musi wykazać jakie podjął działania celem zachowania ich
w poufności.
UWAGA:
Sam fakt złożenia dokumentów do osobnej koperty i opatrzenie ich klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działań wykazania
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 12.07.2018 r. do godziny 12.00 w sekretariacie
Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów.
W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta
kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty
przez Zamawiającego.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2018 r. o godzinie 12.15 w
Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie
terminu do ich składania.
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
Zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4 i ust.5.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.muzeumkresow.eu informację z sesji otwarcia ofert
zawierającą:
1) Kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
2) Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) Ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki
płatności zawarte w ofertach.
Wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w
pkt 7 powyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy
mogą przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, pod rygorem wykluczenia z postępowania, chyba że pomimo
braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia/dokumenty już na
etapie składania oferty.
8. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania, chyba że
koniecznym będzie jej otwarcie w celu ustalenia adresu Wykonawcy, na który oferta
ma być zwrócona (np. w przypadku braku oznaczeń Wykonawcy na kopercie
zewnętrznej).
9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do
SIWZ) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
2. Podstawą wyceny oferty jest SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary
robót.
3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamówienia - musi obejmować m.in. koszty wykonania robót
bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do
poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych, koszty doprowadzenia do
stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty
przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i
zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje.
4. Cena ofertowa powinna obejmować także:
a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
b) poniesienie kosztów mediów zużytych i wyprodukowanych podczas realizacji
zadania,
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c) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej,
d) naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
e) wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale IV pkt. 4 SIWZ – jeżeli dotyczy,
f) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu
pierwotnego,
g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – jeżeli dotyczy.
h) Poniesienie innych kosztów wynikających z warunków określonych w niniejszej
SIWZ.
5. Wskazanym jest aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy
(nie jest to jednak obowiązkiem) celem sprawdzenia warunków związanych z
wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.
6. Zamawiający uzna, że pozycje nie ujęte w kosztorysie ofertowym oraz
pozycje, za które nie zostanie podana przez Wykonawcę żadna cena są
pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.
7. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, którymi mogą być przykładowo:
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe,
d) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę
podatku VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną
wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.
1) O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
2) Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje
konsekwencje w ocenie oferty.
3) Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych
omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.
9. Rażąco niska cena:
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
18

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz.
1679, z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.

XIII.

Opis kryteriów i warunków, którymi Zamawiający będzie
się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert:
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów:
a) Cena wykonania zamówienia – waga 60 %
b) Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
ponad ustalony przez Zamawiającego obligatoryjny okres 36
miesięcy – waga 40%
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i
ocenianym ofertom przyznawane będą punkty w ramach wymienionych wyżej kryteriów
wg następujących zasad:
Wo n = C n + G n
gdzie:
Wo n – wskaźnik oceny oferty (łączna wartość punktowa w ramach dwóch kryteriów);
C n – łączna ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „cena”;
G n – łączna ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „okres gwarancji”;
n – numer oferty rozpatrywanej.
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (60 pkt.), oferty następne
będą oceniane na zasadzie proporcji „mniej lepiej” w stosunku do oferty najtańszej wg
wzoru:
C n = [C min / C n] x 100 pkt. x 60% (waga kryterium), gdzie:
Cn
- liczba punktów za cenę oferty rozpatrywanej
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert rozpatrywanych
Cn
- cena oferty rozpatrywanej
Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości
równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół.
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Gwarancja – obejmuje zadeklarowaną przez Wykonawcę długość okresu gwarancji
jakości na wykonane roboty budowlane ponad obligatoryjne 36 miesięcy. Okres
gwarancji może zostać wydłużony maksymalnie o 24 miesiące ponad
36 – cio miesięczny okres obligatoryjny (łączny okres gwarancji może wynieść
maksymalnie 60 miesięcy).
Oferta (oferty) z zadeklarowanym okresem przedłużenia gwarancji o 24 miesiące otrzyma
maksymalną ilość punktów (40 pkt.), oferty następne będą oceniane na zasadzie
proporcji „więcej lepiej” w stosunku do oferty (ofert) z maksymalnym okresem
przedłużenia gwarancji (24 miesięcy) wg wzoru:
G n = [g n / 24 mies.] x 100 pkt. x 40% (waga kryterium), gdzie:
G n = liczba punktów za długość okresu gwarancji oferty rozpatrywanej.
g n – zadeklarowana długość okresu gwarancji oferty rozpatrywanej ponad obligatoryjny
okres 36 miesięcy (przedział 0-24 miesięcy).
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym
Wykonawców pisemnie oraz faksem lub e-mailem podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko , siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało
miejsce;
c) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:
a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń;
b) na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca do daty zawarcia umowy będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca przedstawi przy podpisaniu umowy uwierzytelnione kopie uprawnień do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców działających wspólnie, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
20

regulującej współpracę tych podmiotów.

XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy – nie dotyczy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i
pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.
Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w
szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego części w
przypadku:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i których Strony nie były w
stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań
siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne,
powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z
wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na
stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej
Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca
zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych
w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń;
2) zdarzeń losowych;
3) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót objętych
niniejszą Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialności
ponosi Zamawiający;
4) wystąpienia odbiegających od normy ekstremalnych – ze względu na porę
roku - warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie
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robót budowlanych zgodnie z technologią lub dokumentacją projektową;
5) ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne
uniemożliwiające lub mające istotny wpływ na brak możliwości
wykonywania robót objętych umową;
6) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy,
spowodowanego m.in. procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu
związania ofertą;
7) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy;
8) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na
uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z
okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania
oferty i nie jest przez niego zawiniona.

XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.

1. Zastrzeżenie Wykonawcy
1) 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.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2.

2. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) 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.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania tego rodzaju podpisu.
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5) 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. Domniewywa 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 przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
6) Odwołanie wnosi się 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 ustawy albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO
orzeczenia.
11) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
12) Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle 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, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13) 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 należy doręczyć Zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15) Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź
na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
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16) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie
żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza
postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.
18) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.
19) Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
20) Koszty postępowania odwoławczego:
a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie;
b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 17:
 ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
 znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
c) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi:
 odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO,
 wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.
21) Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim
przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

XVIII. Podwykonawstwo
1.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy
udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki
zakres zamówienia powierzy podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w
realizacji
odebranych
robót
budowlanych
(oświadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy oraz kopia poświadczonego za
zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego zlecenie zapłaty
lub zapłatę należności). Obowiązek ten dotyczy umów podwykonawstwo o roboty
budowlane bez względu na ich wartość oraz umów o podwykonawstwo na
dostawy/usługi spełniających wymagania wskazane w pkt 12 poniżej.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymienionych niżej wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy
zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,
2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,
3) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez
Wykonawcę w terminie określonym w SIWZ i umowie z Wykonawcą,
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez podwykonawcę nie może
przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających
uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres
robót wykonanych przez podwykonawcę oraz uzależniających zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o
których mowa w ust. 7 powyżej.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż określony w ust. 6 powyżej, Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Przepisy ust. 5–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 15 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 powyżej, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
20.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
22.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5, 9, 12, 14 powyżej przedkładający może
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
23.
Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim
samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
24.
Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów
niniejszego rozdziału upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich
niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich
podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z
winy Wykonawcy włącznie.
25.
Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom
lub
dalszym
podwykonawcom
w
wysokości
1%
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po
terminie płatności, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy przypadek
nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany;
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy, za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub
jej zmiany;
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy przypadek
braku zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty.
26. W przypadkach, w których Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu lub Wykonawcy kserokopię umowy o podwykonawstwo,
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27.
28.

29.
30.

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o
podwykonawstwo.
Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 50 %
wynagrodzenia Wykonawcy.
Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia
noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną
odsetki ustawowe.
Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami
z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.
W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.

XIX. Załączniki do specyfikacji.
Nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub
kadry kierowniczej Wykonawcy.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych.
Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy.
Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa.
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