
Nr postępowania: MKL-AG.331.1.2019 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: 

 

„Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem 

mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury 

Ludowej” 

 

 

Zadanie w całości sfinansowane ze środków Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy o dofinansowanie  

nr  KE 70. 2019/KG z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

1. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1: 

1/ Projekt budowlany  

2/ Projekty wykonawcze  

3/ Przedmiary 

1.2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

 

2. Wzór Formularza ofertowego  – załącznik nr 2 

3. Wzór Oświadczenia , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu  – załącznik nr 3, 

4. Wzór umowy – załącznik nr 4, 

5. Wzór wykazu robót – załącznik nr 5, 

6. Wzór wykazu osób – załącznik nr 6, 

7. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 7 

 

  

  

  

Zamawiający informuje, że na realizację niniejszego zamówienia posiada środki w wysokości 

1 790 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca                   

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia                         

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Muzeum Kultury Ludowej z siedzibą 11-600 Węgorzewo, ulica: Portowa 1,  

tel. 87 427 52 78, fax. 87  427 32 42, e-mail: mkl.wegorzewo@wp.pl 

Godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 

PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza  równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 24aa ust. 1 i 2 

ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.  

5. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego do wykonania umowy, Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz 

czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą 

spośród pozostałych ofert.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

111...   Przedmiotem zamówienia jest  Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem 

głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury 

Ludowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dokumentacją techniczną, stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, pozwoleniem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków nr 350/2017 z dnia 03.08.2017 r., znak: ZN.II.5142.1.96.2017.mw/lg: 

 

A/ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MUZEÓW - Roboty budowlane obejmują w 

szczególności:  

Łącznik:  

- roboty rozbiórkowe wg projektu,  

- podbicie fundamentów kamiennych od strony ogrodu,  

- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na ścianach fundamentowych kamiennych, 

- wykonanie izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych powyżej fundamentu kamiennego metodą 

iniekcji,  

- wykonanie stropu żelbetowego, wykonanie docieplenia posadzki, wymurowanie ścianek 

działowych i kominów, 

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz bloczkami lub płytami klimatycznymi gr. 

8 cm,  

- wykonanie nadbudowy nad łącznikiem, wymiana starych okien na nowe (drewniane),  

- wykonanie opaski przy budynku i chodników z kostki betonowej. 

Budynek mieszkalny:  

- roboty rozbiórkowe wg projektu,  

- podbicie fundamentów kamiennych od strony ogrodu i ul. Portowej, wykonanie ław i stóp 

fundamentowych pod słupy i kominy,  
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- wykonanie obniżenia w posadzce pod elementy ekspozycji,  

- wykonanie fundamentów pod ścianki działowe,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na ścianach fundamentowych kamiennych,  

- wykonanie izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych, powyżej fundamentu kamiennego metodą 

iniekcji,  

- wykonanie stropu żelbetonowego, wykonanie klatki schodowej ewakuacyjnej żelbetonowej,  

- wykonanie docieplenia posadzki – położenie izolacji wodoszczelnej i termicznej, wykonanie 

szlichty i posadzki,  

- wykonanie ścianek działowych z bloczków silikatowych i kominów z cegły ceramicznej pełnej, 

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz bloczkami lub płytami klimatycznymi gr. 

8 cm,  

- wykonanie nowej więźby w konstrukcji drewnianej, 

- wymiana starych okien na nowe (drewniane),  

- wymiana stolarki drzwiowej, przemurowanie i naprawa spękań ścian zewnętrznych,  

- wykonanie wieńca żelbetonowego,  

- wykonanie nowej więźby dachowej, pokrycie z dachówki ceramicznej,  

- ocieplenie wełną mineralną, wykończenie płytami GK,  

- montaż okien połaciowych,  

- wykonanie opaski przy budynku i chodników z kostki betonowej. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności branże: architektoniczną. 

 

B/ PRZYŁĄCZA ORAZ INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJE - roboty instalacyjne w 

zakresie instalacji wod.-kan., CO, sanitarnych i oraz wentylacji mechanicznej związanych z 

przebudową i rozbudową obiektów budowlanych położonych na terenie Muzeum Kultury Ludowej 

(łącznik, budynek mieszkalny), obejmujące w szczególności: 

 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

 roboty izolacyjne gazowe, 

 izolacja cieplna. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności branże: instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej), wentylacyjnych, 

gazowych. 

 

C/ INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE - demontaż starej instalacji elektrycznej 

oraz budowę nowej w łączniku oraz w budynku mieszkalnym przebudowywanym na funkcje 

muzealne. Prace obejmują w szczególności: 

 instalacja rozdzielni elektrycznych, 

 instalacja oświetlenia, gniazd, siły, 

 instalacja odgromowa, 

 instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 

 Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, 

 Sieć strukturalna LAN, 

 Punkty dystrybucyjne sieci logicznej, 

 SSWIN, 

 CCTV, 

 Montaż systemu multimedialnego. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności branże: instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i 



 

urządzeń: elektrycznych i teletechnicznych. 

222...   Roboty, wykazane w pkt 1, przeprowadzane będą na terenie Muzeum Kultury Ludowej w 

Węgorzewie przy ulicy Portowej nr 1-3 w powiecie Węgorzewskim, dz. nr 781/4, 787, obręb 

Węgorzewo 1. Teren oraz budynki są wpisane do Rejestru Zabytków Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego pod numerem A-956/S (wpis z dnia 19.05.2003 roku). 

333...   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku  nr 1 do SIWZ. 

444...   Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

555...   Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 

45111100-9 roboty w zakresie burzenia 

45111200-0 roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45223200-8 roboty konstrukcyjne 

45262500-6 prace murarskie i murowe 

45320000-6 roboty izolacyjne 

45223200-8 roboty konstrukcyjne 

45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45410000-4 tynkowanie 

45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 roboty malarskie 

45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45321000-3 Izolacja ciepła 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych   

 

666...   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekty 

budowlane i wykonawcze, przedmiar robót wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót opracowane przez Architekci KULIK-RUBIN, ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo 

Duże.  

Uwaga! Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny ofertowej przedmiotu 

zamówienia i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dzieła, stanowiącego 

przedmiot zamówienia.  

777...   Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym Zamawiający sugeruje Wykonawcom przeprowadzenie we własnym 

zakresie i na własny koszt wizji lokalnej terenu i obiektów, będących przedmiotem robót oraz 

zleca wnikliwe zapoznanie się ze wszystkimi warunkami realizacji zadania w celu identyfikacji 

wszystkich uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu zamówienia, złożenia prawidłowej i trafnej 

oferty gwarantującej, w przypadku wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego, wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją – przyjęcia na siebie wszelkiego ryzyka i 

odpowiedzialności z tytułu realizacji wszystkich czynności objętych zamówieniem w zakresie, w 

jakim doświadczony wykonawca może i powinien przewidzieć. Rezygnacja z powyższego jest 

wyborem i ryzykiem Wykonawcy, jeśli niewłaściwie oceni szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia i jego wartość.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych-7020
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888...   Wykonawca będzie zobowiązany w czasie trwania robót budowlanych, będących przedmiotem 

zamówienia, zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego 

należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie 

obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, 

a po zakończeniu robót uporządkować teren. 

999...   Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz 

budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie 

realizacji inwestycji. 

111000...   Wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do składania comiesięcznych 

raportów/ sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dnia roboczego 

kolejnego miesiąca. Zakres i wzór raportu określi Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

111111...   Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą 

spełniać wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 

10), tj. materiałów które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami, a także 

zaleceń wynikających z Pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

zabytków nr 350/2017 z dnia 03.08.2017 r. Dla potwierdzenia spełniania wymogów dla wszystkich 

materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

111222...   Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót, będących przedmiotem 

postępowania, były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. 

111333...   Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot 

zamówienia, co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady, licząc od dnia 

odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu 

końcowego odbioru robót. Okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę stanowi jedno 

z kryteriów oceny ofert, który podlega ocenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 

111444...   W przypadku, gdy z uwagi na wykonywane przez Wykonawcę roboty budowlane w ramach 

przedmiotu zamówienia lub czynności i działań niezgodnych z postanowieniami umowy, 

dokumentacją projektową, SIWZ i załącznikami do niej wystąpią roszczenia podmiotów i osób 

trzecich z tytułu poniesionych strat spowodowanych tymi działaniami Wykonawcy, 

odpowiedzialność za zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

111555...   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

111666...   Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. 

W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów 

rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm 

Podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w formularzu ofertowym. W przypadku braku 

wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić Podwykonawcę 

wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 

111777...   Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

111888...    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

111999...    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 ustawy PZP. 

222000...    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

222111...   Wykonawca ma obowiązek zatrudniać  i zapewnić  zatrudnienie przez siebie oraz swoich 

podwykonawców na podstawie umowy o pracę  osoby wykonujące poniżej wskazane czynności w 

zakresie i okresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art.22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.: 



 

- obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 

- wykonywanie prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu   umowy zgodnie z 

dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

222222...   Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 21, uprawnienia  

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we 

wzorze umowy (załącznik nr 4). 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie ok. 5 miesięcy od podpisania umowy, jednakże 

ostatecznym terminem zakończenia wykonania zamówienia jest 15 listopad 2019 r.  

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

111)))   nie podlegają wykluczeniu; 

222)))    spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów.  

 

        Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

       

       b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

       

        Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

         

        c)  zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia 

wyrażające się w należytym wykonaniu, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, w 

ramach jednego zamówienia (umowy), co najmniej: 

    1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku 

użyteczności publicznej o kubaturze minimum 4000 m3 (cztery tysiące metrów 

sześciennych) brutto i wartości minimum 1 700 000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy 

złotych) brutto.   

     Jako datę wykonania roboty budowlanej Zamawiający przyjmuje datę zakończenia roboty 

budowlanej bez okresu gwarancyjnego. Zamawiający informuje, że definicję budynku 

użyteczności publicznej, którą przyjmie, określa §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) 

 

- Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

1. co najmniej 1 osobą - kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą: 

 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

 wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności; 

 personalne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy 

realizacji co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa 

budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 brutto; 

 minimum  5- letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w danej specjalności. 

2. co najmniej 1 osobą – kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

posiadającą: 

 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności; 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy realizacji co 

najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa budynku 

użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 brutto; 

 minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w danej specjalności 

 

3.   co najmniej 1 osobę – kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą: 

 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności; 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy 

realizacji co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub 

rozbudowa budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 brutto; 

 kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza  

muzeum będącego instytucją kultury. 

Uwaga! Powyższy warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

może spełniać jeden kierownik robót lub kilku kierowników robót, tzn. jeden z kilku kierowników może 

posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w węższym zakresie, ale każdy musi spełniać 

pozostałe wymagania  odnośnie liczby lat doświadczenia zawodowego jako kierownik robót w 

wymaganej specjalności. 

 

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierowników robót pod warunkiem spełnienia 

łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. 

 

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach 

członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego 

postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

 

222...   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 



 

„spełnia” / ”nie spełnia”, w oparciu o informacje nadesłane w ofercie, następnie potwierdzone 

w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII. 

333...   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. 

444...   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

555...   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną uznane za spełnione, jeżeli warunki te spełnia co najmniej 

jeden z Wykonawców lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie. 

666...   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. 

c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub 

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

777...   Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6 niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 ustawy PZP; 

3) 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. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy PZP. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

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 2016 r. poz. 

1574, 1579, 1948 i 2260) 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 2016 r. 

poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
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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, ograniczenie 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 ubezpieczeniu 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 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. 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 

pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 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. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

111...   Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 



 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

222...   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

333...   Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 

rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ. 

444...   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. VII. 1 

niniejszej SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 

555...   Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

666...   W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę̨ z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda dokumentów, które określają̨ w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę̨, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą̨. 

777...   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

aaa)))   wykaz robót budowlanych wykonanych, 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 (zgodnie z 

Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ), 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.   

Rodzaj wykazywanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi 

zamawiającemu sprawdzenie spełnienia warunku określonego w rozdz. V1.2.c). Wykaz robót 

należy sporządzić na druku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (Wykaz robót 

budowlanych). 

Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokument składa ten, który w imieniu wszystkich wykaże spełnianie warunku określonego w 
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rozdz. V1.2.c). 

Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich 

przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy 

Bank Polski (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średniej kursów walut, 

Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli średnich kursów  walut opublikowany w 

dniu najbliższym pod dniu publikacji ogłoszenia. 

bbb)))   wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

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

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

Doświadczenie personalne należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi sprawdzenie 

wymaganego warunku, tj.: podać pełnioną funkcję, nazwę zadania, rodzaj budynku, kubaturę 

brutto oraz nazwę i adres podmiotu (zamawiającego). 

Wykaz robót należy sporządzić na druku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 

(Wykaz osób). 

Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument, o którym mowa w pkt b, składają wspólnie. 

ccc)))   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 ustawy.  

Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w 

odniesieniu do tych podmiotów. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt c) składa dokument wystawiony w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 

w ppkt c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, że 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. 

 

666...   Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdz. V ust. 

1 pkt. 2) lit. c) SIWZ, polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego, składa dowody określające, czy 

usługi dotyczące podmiotu trzeciego zostały wykonane lub są̨ wykonywane należycie. 

777...   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 



 

888...   W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 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). 

999...   Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ, 

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

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

111000...   Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są̨ w oryginale. 

111111...   Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż̇ oświadczenia, o których mowa w ust. 

10, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność́ z oryginałem. 

111222...   Poświadczenia za zgodność́ z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą̨. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz  

z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia  

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 

złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), w stosunku do których 

wymaganą formę określa odpowiednio ustawa PZP oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się znakiem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: mkl.wegorzewo@wp.pl, a faksem na nr                

(87) 427 32 42. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

uważał, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 



Nr postępowania: MKL-AG.331.1.2019 

Strona 13 z 6 

Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich 

zmianach numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanych w ofercie. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w trybie art. 38 ust. 1 

ustawy Pzp za pośrednictwem faksu: 87 427 32 42 lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej: mkl.wegorzewo@wp.pl 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 27.05.2019 roku), Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. VIII. 9 niniejszej SIWZ. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. Zamawiający zaleca dokonania wizji 

lokalnej, o której mowa w rozdz. III ust. 7. 

13. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - 

niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na 

inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 

siedzibie. 

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

111...   Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

43 600,00 Zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych) przed upływem terminu 

składania ofert. 

222...   Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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 (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 359). 

333...   Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO S.A. nr rachunku                       

81 1020 4753 0000 0602 0134 9695, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr: 

MKL-AG.331.1.2019”. 

444...   Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed 

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 

termin składania ofert). 



 

555...   Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 

oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 

kopia w ofercie. 

666...   Z treści gwarancji/poręczenia 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. 

777...   Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

888...   Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

111...   Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

222...   Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

333...   Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

444...   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

111...   Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie 

dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, 

oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ 

i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ oraz potwierdzenie złożenia 

wadium, zgodnie z opisem w rozdz. IX. 

222...   Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

222...   W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

333...   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

444...   Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 
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555...   Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

666...   Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

777...   Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

888...   Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

999...   Zaleca się aby osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 

111000...   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana nazwą (firmą) 

i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1,  

11-600 Węgorzewo oraz opisana: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

 

Muzeum Kultury Ludowej  

ul. Portowa 1 

11-600 Węgorzewo 

 

„Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem 

mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej” 

 

 

 

Nie otwierać przed dniem 04.06.2019 r., godz. 10.00  

111111...   Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z 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 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostepniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

111222...   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. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

111333...   Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

111444...   Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

111555...   Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 



 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

111666...   Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

111777...   Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

111888...   Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 

przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 

terminie otwarcia ofert. 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Portowej 1, 11-600 Węgorzewo, 

sekretariat, do dnia 04 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 930 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 7 /gabinet dyrektora/, w dniu                   

04 czerwca 2019 r., o godzinie 1000. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: www.muzeum-wegorzewo.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

111...   Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 

realizację całości przedmiotu zamówienia. 

222...   Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 

333...   Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany ceny ofertowej brutto. 

444...   Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

111...   Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

222...   Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej brutto wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 



Nr postępowania: MKL-AG.331.1.2019 

Strona 17 z 6 

i pełnego wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy 

określonym w niniejszej SIWZ oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 

przepisów. Cena oferty stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania całości robót zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją techniczną robót, zasadami wiedzy technicznej oraz 

wszelkich obowiązków Wykonawcy określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 

do SIWZ i nie podlega podwyższeniu. 

555...   Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej 

wartość bez kwoty podatku.  

666...   W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

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

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

111...   Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów. 

Dla wszystkich części zamówienia przyjęto następujące kryteria oceny: 

a) Łączna cena ofertowa brutto – C; 

b) Okres gwarancji na wykonane prace (w latach) – G; 

c) Termin realizacji – T 

222...   Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Max liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
60% 60 

Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 

Cena badanej oferty 

Okres gwarancji 25% 25 

Okres gwarancji badanej oferty 

G = -----------------------------------------------------------------  x 25 pkt 

Maksymalny okres gwarancji spośród badanych ofert 

Termin realizacji 15% 15 
T = 0 lub 5 lub 10 lub 15 pkt 

 

RAZEM 100% 100  

333...   Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + G + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace (w latach)”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”. 



 

444...   Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, przeliczonej według wzoru 

opisanego w tabeli powyżej. 

555...   Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace (w miesiącach)” dokonana 

zostanie na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonane prace wskazanego przez 

Wykonawcę w ofercie, przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji w wymiarze minimum 60 miesięcy i maksimum 120 

miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 120 miesięcy Zamawiający przyjmuje 

do oceny okres 120 miesięcy, a Wykonawca będzie związany terminem określonym w treści oferty. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji, 

Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji (60 m-cy), wskazany w rozdziale III ust. 13 

niniejszej SIWZ, za który nie będą przyznawane punkty. 

666...   Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin realizacji” za dni skrócenia terminu realizacji 

zamówienia:  

o 10 dni – 5 pkt 

o 20 dni – 10 pkt 

o 30 dni – 15 pkt 

Do Umowy zostanie wpisany termin wskazany przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie wskaże w Formularzu Ofertowym liczby dni, o które oferuje skrócenie zamówienia, 

Zamawiający przyjmie termin wykonania zamówienia wskazany w rozdziale IV niniejszej SIWZ, za 

który nie będą przyznawane punkty. 

Łącznie w ramach niniejszego kryterium można zdobyć 15 pkt. 

777...   Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

888...   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

999...   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP), a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

111000...   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

111111...   Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

111...   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. 

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

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego 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. 

333...   Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
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444...   Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

555...   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. 

666...   Wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy 

następujące dokumenty: 

1/ Harmonogram rzeczowo – finansowy.  W harmonogramie Wykonawca określi zakresy robót w 

kolejności wykonania z podaniem okresu wykonania i wartości wskazanych zakresów i całości 

robót. Suma wartości poszczególnych działań powinna się równać wartości ceny ofertowej, 

2/ Kosztorys ofertowy metodą uproszczoną, 

3/ Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać, 

4/ Polisa/ inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden 

milion złotych). 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

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 (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 

2 ustawy PZP. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać 

wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 81 1020 4753 0000 0602 0134 9695 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 

pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, 

bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% (o ile uprzednio Zamawiający nie zaspokoi 

z niego przysługujących mu roszczeń) w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez 

Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości robót objętych Przedmiotem 

zamówienia. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie 



 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

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

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy są zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa 

uwzględniająca warunki określone we Wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1. 

XVIII. INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

111...   Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

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

przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP 

jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

222...   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. 

 

XX.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-

600 Węgorzewo. 

 Inspektorem ochrony danych w Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo jest 

Pan Mateusz Brocki, e-mail: brocki@togatus.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i 

rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz 

przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 

funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego.; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

mailto:brocki@togatus.pl
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wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

               Zatwierdził: 

 

 

……………………………………………… 

 

 

Węgorzewo, dnia 17 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

 


