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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 
ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek 

Tel. (54) 232-32-43 Fax. (54) 232-36-25 

NIP: 888-21-79-530 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00–15.00 

Adres strony internetowej: www.muzeum.wloclawek.pl (bip zakładka zamówienia publiczne). Na stronie 
tej Zamawiający będzie zamieszczał informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane  
z niniejszym postępowaniem. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast., 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień, zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów 
wykonawczych do ustawy Pzp. 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy 

Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MZKiD-AG.216.1/20. 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich 
kontaktach z Zamawiającym dotyczących toczącego się postępowania. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego  
w Kłóbce” – I etap  

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 4. Region przyjazny 
środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich 
instytucji kultury: 

3. Charakterystyka obiektu (stan obecny):  

Budynek został wzniesiony ok. 1900 roku metodą tradycyjną z cegły pełnej wypalanej, na zaprawie 
częściowo wapiennej. Pierwotnie był to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z bardzo 

wysokim, dwukondygnacjowym poddaszem. Do 1945 r. spichlerz był jednym z głównych elementów 
zespołu dworsko-folwarcznego. Położony jest on w centralnym punkcie miejscowości, naprzeciw 
bramy wjazdowej do odbudowanego zespołu dworsko-parkowego. Pierwotnie tj. do poł. XX w. 
spichlerz był budowlą parterową z wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami pokrytym 
dachówką. W przestrzeni poddasza wyodrębnione były dwie kondygnacje. Ogółem posiadał trzy 
kondygnacje na 383 m² powierzchni zabudowy i był najbardziej okazałym budynkiem majątku 
ziemskiego – folwarku w Kłóbce. Na przełomie l. 50/60 XX w. spichlerz przebudowano – usunięto 

http://www.muzeum.wloclawek.pl/
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wysoki dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, nad parterem nadbudowano niskie piętro 
kolankowe, na którym położono niski dach dwuspadowy kryty papą. W przyziemiu wprowadzono 
dodatkowe podziały wnętrza. Obecnie (od l. 60. XX w.) jest to obiekt dwukondygnacyjny, kryty niskim 
dachem dwuspadowym o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej. Pierwotne słupy podpierające strop 
drewniany posadowione na stopach murowanych. Strop nad parterem drewniany. Budynek 

posadowiony bezpośrednio na ławach ukształtowanych z dużych kamieni i głazów. Ściany zewnętrzne 
wtórne piętra grubości 38 cm. nadbudowane w taki sposób aby na kondygnacji poddaszowej  
otrzymać pełną wysokość piętra.  
Podstawowe dane techniczne budynku 

Szerokość budynku         13,01 m 

długość          28,80 m 

ilość kondygnacji nadziemnych                 2  

ilość klatek schodowych                                                                             1   

powierzchnia użytkowa łącznie                                                     600,50 m2 

powierzchnia zabudowy                                                                 383,00 m2 

kubatura                                                                                          2791,00 m3 

wysokość budynku                                                                             11,15 m 

 

Projekt przewiduje odtworzenie zabytkowej, pierwotnej formy budynku, jednoczesną 
konserwację i zabezpieczenie pozostałej substancji zabytkowej oraz adaptację wnętrz do funkcji 
wystawienniczych (parter) i audytoryjnych (piętro). Przyziemie budynku zostanie przeznaczone do 

celów ekspozycyjnych (zabytkowe urządzenia i maszyny rolnicze). Górna kondygnacja będzie 
obejmowała niemal całą przestrzeń poddasza i pełniła funkcje audytoryjne i edukacyjne (miejsce do 
lekcji i warsztatów muzealnych). Zakłada się zachowanie lub/i odtworzenie pierwotnych 

(zabytkowych) rozwiązań budowlanych. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania 
adaptacyjne będą w minimalnym zakresie ingerować w substancję zabytkową. 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada pozwolenie na budowę - decyzja 

Nr 728/2018 z dnia 25 października 2018 r. Ponadto zakres planowanych prac w ramach budynku 
został uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Decyzja  
Nr 427/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. WUOZ.DW.WZN.5142.6.18.2018.ERK). Wnioskodawca 

posiada także Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez Burmistrza 

Lubienia Kujawskiego (Decyzja z dnia 03.07.2018 r., sygn. INW.6220.9.2019) oraz pozytywną opinię 
Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego w zakresie zgodności ze 
Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim 

(opinia z dnia 22.05.2019 r, sygn. ZKPPT.760.95.2019). 

 

4. Szczegółowy zakres zadania: 

Remont dachu i izolacja przeciwwilgociowa murów., a w tym: 
 - rozbiórka istniejącej więźby dachowej, 
 - rozbiórka ścian zewnętrznych piętra, kominów dobudowanych wewnętrznych i      

           zewnętrznych  oraz ścian działowych, 
 - rozbiórka wtórnych elementów wzmacniających ściany: dwuteowniki i przypory, 
 - rozbiórka podłogi i oraz belek stropowych uszkodzonych (głównie w północnej nawie), 
 - naprawa stropu z wykonaniem nowego deskowania, 

 - wykonanie wieńca zabezpieczającego (spinającego całą konstrukcję), 
 - wykonanie konstrukcji klatki schodowej żelbetowej, 
 - wymurowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem trzpieni wzmacniających, 
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 - wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem, 
 - montaż okien dachowych od strony pn-zach., 

 - wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji - I etap,   

 

Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do SIWZ 
obejmujących: 

1) projekty budowlane (załącznik nr 9) 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 10)  

3) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 11). 

 

UWAGA! 

Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują 
szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. 

Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem 
bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót.  

Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem 
przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do  SIWZ). 

 

5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie 
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 
 

Uwaga! 

W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów, produktów lub rozwiązań, 
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła podchodzenia lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem 
parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że 
zapewniają one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający 
informuje, iż zastosowane w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych itp. 
ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 

6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem: sprawdzenia warunków związanych 
wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji 
koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 
wykonania umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-

14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Fąfarą, adres e-mail: zastepcamzkid@op.pl  

i sekretariat@muzeum.wloclawek.pl  , koszt wizji lokalnej poniesie Oferent. 

7. Warunki prowadzenia prac określone zostały w § 3 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do 

SIWZ 

8. Zakres obowiązków Wykonawcy określone zostały w § 8 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 

do SIWZ 

9. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji – najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości 
wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancji 

mailto:zastepcamzkid@op.pl
mailto:sekretariat@muzeum.wloclawek.pl
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liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych 
uwag, zastrzeżeń co do wad, usterek, itp. przedmiotu zamówienia. Najdłuższy możliwy okres 
gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy i więcej. 

10. Na wykonane przez Wykonawcę roboty obowiązuje 60-miesieczna rękojmia. Okres rękojmi liczony 
jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag, 
zastrzeżeń co do wad, usterek itp. przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy PZP, zastrzega obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia na roboty budowlane: 

rozbiórkowe, konstrukcyjne i architektoniczne. W związku z powyższym roboty te muszą być 
wykonane osobiście przez Wykonawcę lub jednego ze wspólników konsorcjum w sytuacji, gdy 
Wykonawcy złożą wspólną ofertę. 

12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

1) Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 

a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia określonego w SIWZ, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

b) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
 Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, 

zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
sposób zatrudnienia ww. osób – zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie  
o dalszym zatrudnianiu wcześniej zgłoszonych osób, Wykonawca na każde pisemne żądanie 
Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu dowody 
odprowadzenia składek ZUS  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy 
pracowników. 

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 
 W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa wyżej  w wymaganych 

terminach oraz za powierzenie wykonania robót budowlanych innym osobom,  Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w umowie – zał. nr 8 do SIWZ, 
 W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych wyżej, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, każdorazowo w terminie 30 dni 
od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do 
odstąpienia. 

 

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak jakiejkolwiek 

wzmianki w tym zakresie w ofercie będzie uznane za stwierdzenie o samodzielnym wykonaniu 

zadania. 
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15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje  
w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 7 dni na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób  
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

20. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca przed 
podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia przekaże Zamawiającemu kopię umowy  
z podwykonawcą. We wskazanej umowie Wykonawca ustali okres odpowiedzialności za wady nie 

krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
21. Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w ten sposób,  
że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) sprzecznych z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego załącznik 8 do SIWZ 

i wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy od wcześniejszej zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w tym za roboty wykonywane przez podwykonawcę; 
3) uzależniających zwrócenie podwykonawcy zabezpieczenia przez Wykonawcę od wcześniejszego 

zwrócenia zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4)  przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

22. Kody CPV 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
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45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45262690-4 Remont starych budynków 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45421132-8 Instalowanie okien 

45262520-2 Roboty murowe 

45262522-6 Roboty murarskie 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnym — od daty podpisania umowy do 

dnia 15.10.2020 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 
1) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega 

wykluczeniu. 

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz na 

podstawie art. 24 ust. 5, 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. Art. 24 ust. 8 

ustawy 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. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22, jak również art. 24 ust.5  ustawy. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu tj.: 
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

 Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana 
będzie zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ i że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
800 000,- zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie 
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przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI Etap III 

ust.2 pkt 1). 

b) Przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, 

3) w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych: 

Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca 

wykaże: 
a) wiedzę i doświadczenie, w szczególności:  Wykonawcy powinni wykazać, że wykonali  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane,  

wykonywanie na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym co 
najmniej dwie polegały na remoncie,    przebudowie    lub    modernizacji obiektu 

zabytkowego i miały wartość nie mniejszą niż 800 000,00 zł. Wszystkie roboty powinny 

posiadać potwierdzenie inwestora, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i konserwatorskiej oraz prawidłowo ukończone (załącznik 5 do SIWZ). 

b) dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. kierownikiem budowy, 

który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym  
z przedmiotem zamówienia w specjalności  budowlanej będącym członkiem właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z art. 37 c 
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446 z późn. zm.) pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy tj. osobę, która 

co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, która będzie wykonywać swoje obowiązki 
osobiście wraz z informacjami na temat jej imienia, nazwiska, wykształcenia, doświadczenia 
i kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby 
(załącznik nr 6) 

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie – w oryginale (podpisane przez podmiot 

trzeci) (załącznik nr 7 do SIWZ ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia (art. 23 ustawy pzp). Zobowiązanie musi wskazywać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty  
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. 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. 

7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,  
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale  
VI SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w.w. warunki 

Wykonawca spełnił. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, 
który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI: 

1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2) pkt 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
10. Dokumenty o których mowa w ust 9 punkt 1), 2) lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 9 punkt 2 lit. a), 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu, 
11. 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 ust. 9, 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. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

12. 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 
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zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę: 
1)  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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615 ze zm.) lub 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 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 ze zm.); 

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; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy 

Pzp z: 

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) 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; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,- złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w 
pkt 5); 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000,- 

złotych; 
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba 
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że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

Etap I -   Oświadczenia składane wraz z ofertą: 
1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń (załączniki 

2 i 3 do SIWZ) stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w wyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza (w oryginale)  zobowiązanie 
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, jeżeli dotyczy (załącznik nr 7 do SIWZ.) 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 

1) i 2) SIWZ dotyczące tych podmiotów. 
 

ETAP II 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu BEZ DODATKOWEGO 

WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

ETAP III – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

ofert oświadczeń i dokumentów – określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie: 

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 
1) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego to jest nie 
mniejszą niż 800 000,- zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 
1) Wykazu robót budowlanych ( załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - co najmniej 3 roboty budowlane, wykonywanie na obiektach budowlanych wpisanych 

do rejestru zabytków, w tym co najmniej dwie polegały na remoncie,    przebudowie    lub    

modernizacji obiektu zabytkowego i miały wartość nie mniejszą niż 800 000,00 zł,  
z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, 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. Dowodami należytego wykonania robót budowlanych, 

mogą być jedynie dokumenty wymienione w § 2. ust. 4. pkt 1 i § 10. ust. 1 i 2. ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W wykazie robót budowlanych należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) p.pkt a) SIWZ. 

2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności: kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności  budowlanej 
będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie 
kwalifikacje wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami  pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy tj. osobę, która co najmniej 
18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście wraz z informacjami 

na temat jej imienia, nazwiska, wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz 
informacją o podstawie dysponowania pracą tej osoby wraz z oświadczeniem, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 

6 do SIWZ. 

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne dokumenty złożone przez Wykonawcę, będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego były wykonywane roboty budowlane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

5. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Zamawiający zażąda złożenia niżej wymienionych dokumentów 
[Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej 
wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku innego 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, wymienione niżej dokumenty składa 

Wykonawca w odniesieniu do każdego z tych podmiotów]: 
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu; 
 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  
 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 
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9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
716); 

6. 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 dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy 
pzp) 

7. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VI muszą spełniać wymagania określone w ustawie 
i przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia  oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

8. Informacja o oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 
1)  Wykonawca zobligowany jest do przekazana Zamawiającemu oświadczenia (w oryginale)  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (sporządzonego wg zał. nr 4)  

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ. 
2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega 

na zasobach innych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 
wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, którym mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, na 

formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takiej 

sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w 
którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 
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3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. W przypadku braku takiego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany 

przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 
5. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie 

potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym. 
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Zamawiającego, 

podany w Rozdziale I SIWZ. 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
w sprawach merytorycznych: Dariusz Fąfara, tel. (54) 232-36-25, e-mail: zastepcamzkid@op.pl  

i  sekretariat@muzeum.wloclawek.pl , 

- w sprawach formalnych: Janina Grzesik, tel. (54) 232-32-43, e-mail: monamzkid@op.pl 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, 
zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, nie później 
jednak niż 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając jednocześnie treść pytań 
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawniania źródeł zapytania, oraz umieści 
taką samą informację na swojej stronie internetowej: www.muzeum.wloclawek.pl  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. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia treści 
SIWZ. 

11. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, 
chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy 

Pzp stosuje się odpowiednio. 
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

oraz niezwłocznie: 
1) poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ; 

2) umieści taką informację na własnej stronie internetowej; 
3) zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

13. Ewentualne wystąpienie okoliczności przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ, o którym mowa w punkcie 8. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie netto 22 000,- zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 

złotych)  

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

mailto:zastepcamzkid@op.pl
mailto:sekretariat@muzeum.wloclawek.pl
mailto:monamzkid@op.pl
http://www.muzeum.wloclawek.pl/
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c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 

f) Kserokopię dowodu przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU 

BNP PARIBAS 

KONTO NR 80 2340 0009 0830 2480 0000 0034. ze wskazaniem w tytule przelewu: Wadium na zad.  

„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – I etap  

Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 
udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału  
i załączyć do oferty. 

4. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja 

musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

5. Wadium w każdej dopuszczalnej formie musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu 

składania ofert. tj. do dnia 02.06.2020 r. do godz. 9:00 

6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwotą wadium zostanie 

uznany rachunek bankowy Zamawiającego. 
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 

zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 

a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem 
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 

c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je, wraz  

z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 
10. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami  

w przypadku, gdy Wykonawca: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 
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b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium także w okolicznościach ujętych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym  

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  
z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania 
wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. W przypadku, o którym mowa 
w § 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego dokumentów. 
5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

6. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty kolejnymi numerami i parafowanie przez 

osobę upoważnioną. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta  
w sposób trwały z wyjątkiem dokumentu wadialnego tj. oryginału gwarancji (poręczenie) oraz 
ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi 

spełniać następujące wymagania: 
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 

ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz do 

zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania pełnomocnika. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia z 
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tytułu zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego, dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem; 

b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania o zamówienie publiczne, z tytułu okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1  

i ust 5 ustawy Pzp i dostarczyć dokumenty. 

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 

d) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8. ust. 1. i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11. ust. 4. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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., tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania.  

12. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca,  
aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone  
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

13. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać następujące 
oznaczenie:  

 

MZKiD-AG.216.1/20 

Oferta w  przetargu nieograniczonym na zadanie: 

„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” –  

I etap 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 02.06.2020 r. do godz. 09:05 

Na kopercie należy podać nazwę i adres siedziby Wykonawcy 

 

14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (uzupełnić, poprawić). 
Zmiana ta następuje jedynie poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej według takim 
samych zasad, jak wcześniej złożona oferta w kopercie posiadającym  dodatkowy dopisek ZMIANA  

i oznakowanie jak w punkcie 13. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie 
wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

15. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.  W tym celu złoży 
Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty podpisane przez osobę upoważnioną do 



 

 

19 

 

reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk 
osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru. 

16. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku, gdy zachodzą okoliczności o których mowa w trybie art. 89 

ust.1 Pzp. 

 

XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Muzeum Ziemi Kujawskiej 

i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, w terminie do dnia 02.06.2020 

r. do godz. 09:00. 

2. Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 02.06.2020 r. o godz. 09:05, (Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek – sala wystawowa  

MZKiD - II piętro, w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby Zamawiającego  

z zachowaniem rygorów sanitarnych zalecanych w związku z epidemią COVID-19. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp. 
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi: 

1) stan otwieranych kopert, które winny być nienaruszone do chwili otwarcia, 
2) kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
3) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W umowie za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziana jest zasada wynagrodzenia 

ryczałtowego. 
2. Cenę ofertową Wykonawca obliczy w oparciu o otrzymaną od Zamawiającego Dokumentację 

projektową (załącznik nr 9 i 10 do SIWZ) i przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ), przy czym – z 

tytułu przyjętego w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego - przedmiar robót ma dla 

Wykonawcy jedynie znaczenie pomocnicze w ułatwieniu sporządzenia własnego kosztorysu, a tym 

samym ustalenia ceny ofertowej. 

3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do jednego grosza – tj. dwóch miejsc po 

przecinku). 

4. Wszystkie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy roboty tymczasowe nie będą rozliczne 

oddzielnie i muszą zostać wkalkulowane w cenę oferty. 
5. Wskazane jest, aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonał na własny koszt 

lustracji obiektów w terenie, których dotyczy wykonanie zadań określonych w niniejszym SIWZ i 

zdobył wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia. 
6. Ostateczna cena oferty (rozliczenie  ryczałtowe) powinna zostać podana w ofercie w kwocie brutto, 

tzn. z uwzględnieniem w niej podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dniu 
składania oferty niezależnie od planowanego terminu wykonania robót budowlanych. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego 

(Formularz ofertowy załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 



 

 

20 

 

kwoty podatku. Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest 
równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 

8. Wszelkie materiały wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach, mogą być (w kalkulacji 
ceny oferty) zastąpione innymi, o nie gorszych parametrach, pozwalającymi na zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 
ust 2 ustawy pzp. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawczy zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami ich oceny:  
 kryterium ceny C, którego znaczenie (wagę) określa na 60 % 

 kryterium gwarancji jakości G, której znaczenie (wagę) określana 40 %. 
2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1%=1punkt) 
3. W zależności od stopnia spełnienia ww. kryteriów, wykonawca może uzyskać od 0 do100 punktów, 

przy czym: 

 w zakresie kryterium cenowym C , nie więcej jak 60 punktów, za pomocą wzoru: 
 

Cena minimalna pośród złożonych ofert (zł) 
C = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga 60 % 

Cena oferty badanej (zł) 
 

 

 w zakresie kryterium gwarancji jakości G wykonania zamówienia, nie więcej jak 40punktów,  
 

    G = (Ob / On) x 100 pkt x 40 % 

gdzie: 

G– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji – 40% 

Ob – okres gwarancji badanej oferty 

On – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych ofert 
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
 Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. W przypadku zaoferowania 
przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp. 

 Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy i więcej od daty odbioru końcowego. Wykonawca, 
który zaoferuje okres gwarancji w liczbie 60 miesięcy i więcej otrzyma 40 pkt. 

 

Sposób obliczenia ostatecznej oceny(O) ofert: 

      O = C + G 

gdzie: 

O – ostateczna suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert 

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
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 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 
dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

 W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do umowy 
zostanie wpisany okres wskazany w ofercie Wykonawcy.  

 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w SIWZ oraz w ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane kryterium oceny ofert. 

 

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

1. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zgodnie z przepisami ustawy  art. 92 ustawy pzp. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie określonym w 
art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. (z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp) 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o czasie i miejscu zawarcia 

umowy. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy oraz przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy  
np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, reprezentujących Wykonawcę przy podpisaniu umowy, 
koordynacji itp. 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie miało formy pieniężnej, Wykonawca 
uzgodni – na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy – w jaki sposób zrealizuje zapis umowy 
dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki,  
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia  

— zgodnie z zasadami określonymi w art. 147 i 148 oraz 150 ustawy Pzp — zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu; poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje w terminie do dnia zawarcia 

umowy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 
MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU BNP PARIBAS KONTO NR 80 2340 

0009 0830 2480 0000 0034. ze wskazaniem w tytule przelewu: zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na: „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” –  

I etap  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
ww. form zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca winien wnieść przed podpisaniem umowy, 

najpóźniej w dniu jej zawarcia. Oryginalny dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia 
należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji 

ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno 
zawierać: 
a) skazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), 
b) wskazanie beneficjenta, 

c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy), 

e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty 
zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wżywające do zapłaty kwoty 
zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnianiu przez Wykonawcę zobowiązań wobec 
Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. 

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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10.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. Wypłata o której mowa w ust. 10 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wniesionej kwoty zostanie zwolnione 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia. Powyższa kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 

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. Wszelkie postanowienia przyszłej umowy zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem nr 8 do SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, możliwe będą w przypadku wystąpienia okoliczności  wymienionych w art. 144 
ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany w treści umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 

1) terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót w związku z wystąpieniem okoliczności o charakterze 
obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy i które nie 
wynikają z winy żądnej ze stron, z wyłączeniem przyczyn niedotrzymania terminu realizacji umowy 
z winy Wykonawcy, w szczególności: 

a) wystąpienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą (m.in. pożar, powódź, inne zdarzenia 
związane z działaniem sił natury, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu 
budowlanego, urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich 
właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe), 
zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, dokonywanie odbiorów, itp. 

b) przerw, przestojów i opóźnień w realizacji inwestycji, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie 
od Zamawiającego: 

 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 
 konieczność usunięcia ewentualnych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) 
z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 
właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas niezbędny na wykonanie robót 
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wynikających ze zmian dokumentacji projektowej - jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas 
na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego 

c) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,  
w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie kolizji; 

d) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność udzielenia 
zamówień koniecznych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie 
jest możliwe równoległe wykonywanie robót; 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
h) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile 
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenia robót budowlanych, 

i) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

j) zmiany dotyczącej przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego 
rozliczenia, obowiązków Wykonawcy — w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez 
Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia, 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 

l) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było 
przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie 
okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione; 

m) wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy pkt 2)- 6) PZP.  

2) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług VAT. 
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4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy w stosunku większym niż 
wynikającym z art. 144 ust. 1. pkt 6) PZP i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1) lit. a-m, termin zostanie przedłużony  
o czas niezbędny do zrealizowania inwestycji aneksem do zawartej umowy 

6. W żadnym przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania 
bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Fakt zaistnienia 
takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 

7. Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę wymaga złożenia wniosku z opisem 
proponowanej zmiany w terminie minimum 3 dni przed ich planowanym wprowadzeniem, w formie 

pisemnej. Zmiany mogą dotyczyć tylko zakresu i skutków określonych niniejszą specyfikacją i nie 
wykluczają praw Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie kar umownych, odszkodowań  
i odstąpienia od umowy przez strony umowy. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. 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. 
 

XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1  

 PKT 6 i 7 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67ust. 1 pkt 6 i 7  
 

XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB WYMOGU ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ i CZĘŚCIOWEJ 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych – oferta musi 

obejmować całość zamówienia.  
 

XX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej 
2. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
4. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. 

6. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

7. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 

ze zm.)  
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8. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania. 

9. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. 

10. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pocztą elektroniczną lub faksem kopie protokołu. 
11.  Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad: 

1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji, 
3) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. 
 

 

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1; 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 

24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp -zał. nr 2 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3; 
4. informacja o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej – zał. nr 4; 
5. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat - zał. nr 5; 
6. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie - zał. nr 6; 
7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. nr 7; 
8. Wzór umowy - zał. nr 8; 

9. Projekty  - zał. nr 9; 

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 10.  
11. Przedmiar robót budowlanych- zał. nr 11. 

 


