Kraków, 20 listopada 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa
zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ drugie
postępowanie
Numer referencyjny postępowania: DR.26.8.2018
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Źródło finansowania:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII Oś Priorytetowa: Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zamawiający:
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Zatwierdzam:

Kierownik Zamawiającego
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I.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa
Zamawiającego:

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Adres:

ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Numery telefonu:

12 428 66 00

Numer telefaksu:

12 428 66 00

REGON:

351535611

NIP:

676-20-72-018
od 8 00 do 16 00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo uznanych za dni wolne od pracy
www.mim.krakow.pl

Godziny pracy:
Adres strony
internetowej:

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika
ustanowionego w oparciu o treść art. 15 ust. 2 w zw. z ust. 4 pkt 3) Ustawy PZP – SPDV sp. z o.o.,
świadczącą dla Zamawiającego w ramach konsorcjum usługę zarządzania procesem
inwestycyjnym.

II.

Adres do kontaktu ws. przetargu

spdv.krakow@gmail.com

Oferty składane w drodze
elektronicznej
Osoba do kontaktu ws.
przetargu
Numer telefonu do kontaktu ws.
przetargu

Marcin Belon

Godziny pracy

od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku za
wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od
pracy

+48 124301005

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018
poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę tzw.
„odwróconą”, opisaną w treści art. 24aa Ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
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III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n.
Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
/hale D, E, H i L/.
2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o dokumentację projektową
wykonaną przez PKZ Arkona sp. z o.o., Pl. Sikorskiego 3/9, 31-115 Kraków, w skład której
wchodzi m.in. projekt budowlany wraz z projektem budowlanym zamiennym, posiadające
prawomocne pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, program prac
konserwatorskich, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dokumentacja
projektowa stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ). Zamawiający wskazuje, że w razie
rozbieżności między ww. dokumentami, wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego i uzyskania od
Zamawiającego każdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja
projektowa
dostępna
jest
pod
linkiem: https://drive.google.com/open?id=1mHn85JtcJ9aNCJ-1G-Hy49zOecfnIZUD
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych,
konserwatorskich i instalacyjnych na terenie zabytkowego (wpisanego do rejestru
zabytków, wybudowanego na przełomie XIX i XX w., przebudowywanego w późniejszym
okresie) kompleksu zajezdni tramwajowych i autobusowych w Krakowie przy ul. Św.
Wawrzyńca 15 w zakresie:
a) rozbiórki: wiaty (K), części nawierzchni dziedzińca oraz wskazanych w dokumentacji
projektowej elementów innych obiektów budowlanych i infrastruktury – w zakresie
niezbędnym do wykonania projektowanych robót budowlanych,
b) częściowego podpiwniczenia, rozbudowy i przebudowy części kondygnacji parteru
kompleksu hal zespolonych D,
c) częściowego podpiwniczenia, rozbudowy i przebudowy hali E,
d) częściowego podpiwniczenia i przebudowy kondygnacji parteru hali H,
e) budowy obiektu L,
f) budowa przeszklonych nadziemnych łączników pomiędzy halami H i E (P1) oraz E i F
(P2 – kilka mniejszych przeszkolonych łączników w miejscu planowanych wejść do hal)
oraz podziemnego łącznika między halami D i E (łącznik P3),
g) zagospodarowania terenu i dróg wewnętrznych,
h) przebudowy i budowy przyłączy oraz instalacji zewnętrznych: elektroenergetycznego,
ciepła, teletechnicznego, wody, kanalizacji,
i) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonanie ww. robót,
4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
a) roboty rozbiórkowe,
b) konstrukcyjno-budowlane,
c) instalacyjne (elektryczne, w tym niskoprądowe: SSWiN, KD, SAP, CCTV, BMS),
audiowizualne i teletechniczne,
d) sanitarne – instalacje wentylacji i klimatyzacji, wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, grzewcze, fotowoltaika),
e) konserwatorskie (konserwacja i odtworzenie historycznych torowisk i podtorzy, tunelu,
nawierzchni, konstrukcji, elementów i detali architektonicznych)
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f)

Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie i przekazanie Zarządzającemu Procesem
Inwestycyjnym wszystkich dokumentów, wymaganych prawem, w tym: dokumentacji
powykonawczej, opinii, uzgodnień i zezwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, a także zapewnienia współpracy
Kierownika budowy w toku procedury administracyjnej. Zarządzający Procesem
Inwestycyjnym bez zbędnej zwłoki złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na
użytkowanie, po otrzymaniu od Wykonawcy całej wyżej wymienionej dokumentacji.
Zamawiający wyjaśnia, że pozwolenie na użytkowanie jest elementem niezbędnym dla
dokonania odbioru końcowego. Wykonawca powinien założyć czas niezbędny na
wydanie decyzji, zgodnie z odpowiednimi normami administracyjnymi.
5. CPV (wspólny słownik zamówień):
Główny przedmiot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262210-6 Fundamentowanie,
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
31213100-3 Rozdzielnie,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian, i tapetowanie ścian,
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących,
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy,
39531400-7 Pokrycia podłogowe,
39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne,
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna,
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
6. Gwarancja i rękojmia na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy, liczone od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W okresie gwarancji koszty obligatoryjnych
przeglądów serwisowych i konserwacji a także naturalnie zużywających się materiałów
eksploatacyjnych ponoszone będą przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji
lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 29
listopada 2018. Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie osób biorących udział w wizji lokalnej
najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wizji lokalnej. Zamawiający dopuszcza
wyznaczenie dodatkowego terminu lub godziny wizji lokalnej w razie dużego
zainteresowania wizją lokalną.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia
niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu
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Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w
zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w
umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac powtarzających
może obejmować w szczególności roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z
dostawami określone w SIWZ.
9. Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania
pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych.
Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów
bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów,
urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie
ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania
techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i
funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą
konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ),
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej
wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz
o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji
odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu
rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi
wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami
opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy
techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z
wymaganiami SIWZ.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. W oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace
fizyczne w zakresie realizacji zamówienia:
a) związane z przygotowaniem frontu robót,
b) związane z rozbiórką,
c) związane z wykonaniem robót ziemnych,
d) związane z montażem instalacji,
e) związane z pracami wykończeniowymi;
- z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących usługi dostawcze,
transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne.
13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający lub podmiot przez niego wskazany,
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt 12 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego lub podmiotu przez
niego wskazanego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, umowy (tj. nie zawierać adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt 12 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę, w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie, żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
Rozdziale III pkt 12 czynności.
16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
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17. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z póżn. zm.), ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm).
IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia
2020 r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej i zawodowej, tj.
a) Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej:
i. 2 roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto każda;
ii. 1 roboty polegającej na remoncie lub przebudowie obiektu wpisanego do rejestru
zabytków;
iii. 1 robotę budowlaną obejmującą co najmniej wykonanie podpiwniczenia
istniejącego budynku;
iv. 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych, w tym
słaboprądowych obejmujących swoim zakresem system detekcji i sygnalizacji
pożaru, o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto każda;
v. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 2
mln PLN brutto każda;
Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty
wskazane w Rozdziale VII ust. 7 lit. a) pkt i., według kryterium spełnia/nie spełnia.
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej roboty dla wykazania więcej niż jednego
warunku wymienionego w Rozdziale V ust. 2 lit. a) pkt i.-v.
b) Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia skierują co najmniej następujące osoby:
i. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
a. doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych
przy robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności,
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b.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym
w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
2) doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy
robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności;
ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem
krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego;
2) doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy
robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności;
iii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie
z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
iv. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym
wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
v. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, spełniającą
warunki określone w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Zamawiający dopuszcza łączenie nie więcej niż dwóch spośród ww. funkcji przez jedną osobę.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej
8

obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do
świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725).
W ramach przedmiotowego zamówienia czynności kierownika prac konserwatorskich mogą
także wykonywać osoby, które wykształcenie oraz tytuły zawodowe uzyskały poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami
zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych
przepisów. Doświadczenie zawodowe tych osób może być nabyte poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań
konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w
Rozdziale VII ust. 1 lit. b), według kryterium spełnia/nie spełnia.
VI.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5
pkt 1) i 8) ustawy PZP, tj. Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1508 z
późn. 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
b) 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. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
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4.

5.

VII.

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
Rozdziału VI ust. 3.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
składane na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), sporządzonym
według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący:
i. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – każdego z nich).
ii. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.
24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp), część IV w sekcji alfa)
UWAGA! Wykonawcy są zobowiązani do złożenia formularza JEDZ w formie
elektronicznej, w sposób określony szczegółowo w treści Rozdziału X SIWZ.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na
zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu
wykazania spełnienia warunków, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści), z których będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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b)

3.

4.

5.

6.

7.

sposób wykorzystania z zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik 5 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
i. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
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na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
i. 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp;
ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, 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;
iii. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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;
iv. oświadczenie 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
v. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13 -14, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka
jest składana;
vi. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
vii. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 7 pkt b. ppkt i. składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
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14.

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 7 pkt b. ppkt ii. lub iii.
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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,
Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg
z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w
którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce
zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w
państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 8. powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
Rozdziale VII ust. 9. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 dokumentów, o których
mowa w Rozdziale VII ust. 8. i 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. Rozdział VII ust. 11. stosuje
się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w
niniejszym rozdziale, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile
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nadal są aktualne) 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 (t.j. Dz.U. z 2017
r. poz. 570 z późn. zm.). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie
postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone
lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający
może je pobrać.
VIII.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, 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 ustawy Pzp oraz, o których mowa w Rozdziale VI
ust. 2 SIWZ.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
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) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych Rozdziale VII ust. 7 pkt b. Postanowienia
Rozdziału VII pkt 13 stosuje się odpowiednio. W odniesieniu do warunków dotyczących
14

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IX.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. 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.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 24 ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VII SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do
wykluczenia.

X.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
I.
Informacje ogólne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Marcin Belon
tel. 124301005, email:spdv.krakow@gmail.com.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
II.
Złożenie oferty
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
III.
1.

2.
3.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID
postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: spdv.krakow@gmail.com.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
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sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.
1.
2.

3.
4.

XI.

Otwarcie ofert;
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r., o godzinie 10:15.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
3. Wraz z ofertą powinny być złożone:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu z udziału w postępowaniu – o którym mowa w Rozdziale VII ust.1 lit. a
(JEDZ) - składane w formie elektronicznej, por. Rozdział X SIWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności 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 – o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 lit.
b;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII;
e) dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu
- o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 (jeżeli dotyczy).
4. Oferta z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf
powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Każdy
dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
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XII.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i
oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje
wynagrodzenie kosztorysowe.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego
oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie
odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych przez
Wykonawcę, koszt druku dokumentacji.
Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć do ceny oferty.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty wszystkich mediów koniecznych do realizacji przedmiotu
zamówienia, koszty należy wliczyć do ceny oferty.
Koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów w celu przekazania ich do
zakładu utylizacji należy wliczyć do ceny oferty.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.
7.1. Kosztorys ofertowy ma być w swoim zakresie być tożsamy z przedmiarami robót pod
względem podstawy wyceny i ilości jednostek przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych z
narzutami dla poszczególnych pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy Wykonawcy ma zawierać
między innymi :
a) podstawę wyceny i opis poszczególnych pozycji kosztorysowych,
b) kalkulację uproszczoną wartości kosztorysowej z zestawieniem: materiałów, robocizny i
sprzętu,
c) tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia
wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku,
odniesionych do zbiorczych rodzajów robót,
d) szczegółowe zestawienie RMS z wyszczególnieniem ilości oraz cen jednostkowych i wartości
materiałów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu użytych do prawidłowego skalkulowania cen
jednostkowych kosztorysu ofertowego; w przypadku występowania w kosztorysie ofertowym
„kalkulacji indywidualnych” lub „kalkulacji własnych” Wykonawca wykaże niezbędne do ich
wykonania ilości RMS (nie jest to wymagane w przypadku tych pozycji kosztorysu ofertowego,
które dotyczącą utylizacji materiałów z rozbiórki).
7.2. W kosztorysie ofertowym muszą być przez Wykonawcę wyszczególnione wszystkie nośniki
cenotwórcze, na podstawie których został on sporządzony tj. :
a) wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej,
b) ceny materiałów,
c) koszty zakupu materiałów,
d) koszty pracy sprzętu,
e) narzuty kosztów pośrednich,
f) zysk,
g) inne.
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7.3. W kosztorysie ofertowym Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiarów
robót.
7.4. Zamawiający nie dopuszcza samowolnego korygowania podstaw wyceny, opisów oraz ilości
i jednostek zawartych w przedmiarach robót.
7.5. przygotowanie kosztorysu ofertowego nieuwzględniającego wymogów określonych przez
Zamawiającego w pkt. 7.1. – 7.4. będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
8. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę
opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał ustalonego podatku VAT.
10. 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, 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 kwoty podatku.
11. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium
wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
pełnomocnika Nr 90 2490 0005 0000 4612 7925 2751.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści
oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres
jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
6. UWAGA! wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować
przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez
gwaranta, tj. oryginału dokumentu, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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przez wystawcę dokumentu. Sposób złożenia dokumentu w wersji elektronicznej, opisano
w rozdziale X SIWZ.

XIV.
1.
2.

3.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty powinny być złożone za pośrednictwem MiniPortalu dostępnego na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 21 grudnia 2018 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego:
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, pok. 2 (sala
konferencyjna).
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
• ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

XV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

XVI.
1.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
• cena – 60 %
• doświadczenie zespołu – 40%

Ad. Kryterium ceny
Oceniana będzie cena oferty brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego (pkt 1).
Oferta o najniższej cenie uzyska 60 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty
uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

C - liczba punktów za cenę
Cn - najniższa cena ofertowa
Cb - cena badanej oferty
W - waga = 60
Ad. Kryterium doświadczenie zespołu
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków
zespołu przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia charakteru
zamówienia.
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Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o dokument wskazany w Rozdziale VII
ust. 1 lit. b (wykaz osób, składany wraz z ofertą). Ze względu na charakter informacji składanych
w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny
ofert „Doświadczenie zespołu”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał
Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym
Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie
braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.
W ramach kryterium wyróżniono 4 podkryteria.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie tj. krotność pełnienia
danej funkcji przez daną osobę, wskazane w „Opisie doświadczenia zespołu”, składanego wraz z
ofertą
Punkty zostaną przyznane za doświadczenie przekraczające doświadczenie wskazane w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu – wskazane w odrębnej części
formularza wykazu osób.
Podkryterium 1- jedną osobę , która będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
Podkryterium 2- jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane;
Podkryterium 3- jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Podkryterium 4- jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich;
Pod pojęciem krotności należy rozumieć określenie przez Wykonawcę ilokrotnie (przy realizacji
ilu przedsięwzięć) dana osoba pełniła daną funkcję.
Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób doświadczenie, polegające na
wykonaniu ww. usług przez poszczególne osoby, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego
wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji.
Oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego schematu:
Podkryterium 1: Doświadczenie kierownika budowy – waga 10 %:
Liczba robót budowlanych w rozumieniu art.
Liczba punktów
3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, którymi kierowała dana osoba w
swojej specjalności
0 robót budowlanych spełniających ww.
0 pkt
wymagania
1-4 robót budowlanych spełniających ww.
1 pkt
wymagania
5-14 robót budowlanych spełniających ww.
5 pkt
wymagania
15 i więcej robót budowlanych spełniających
10 pkt
ww. wymagania
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Podkryterium 2: Doświadczenie kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawnienia budowlane; – waga 10 %:
Liczba robót budowlanych w rozumieniu
Liczba punktów
art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane, którymi kierowała dana
osoba w swojej specjalności
0 robót budowlanych spełniających ww.
0 pkt
wymagania
1-4 robót budowlanych spełniających ww.
1 pkt
wymagania
5-14 robót budowlanych spełniających ww.
5 pkt
wymagania
15
i
więcej
robót
budowlanych
10 pkt
spełniających ww. wymagania
Podkryterium 3: Doświadczenie kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; – waga 10 %:
Liczba robót budowlanych w rozumieniu art.
Liczba punktów
3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, którymi kierowała dana osoba w
swojej specjalności
0 robót budowlanych spełniających ww.
0 pkt
wymagania
1-4 robót budowlanych spełniających ww.
1 pkt
wymagania
5-14 robót budowlanych spełniających ww.
5 pkt
wymagania
15 i więcej robót budowlanych spełniających
10 pkt
ww. wymagania
Podkryterium 4: Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich; – waga 10 %:
Liczba robót budowlanych w rozumieniu art.
Liczba punktów
3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, którymi kierowała dana osoba w
swojej specjalności
0 robót budowlanych spełniających ww.
0 pkt
wymagania
1-4 robót budowlanych spełniających ww.
1 pkt
wymagania
5-14 robót budowlanych spełniających ww.
5 pkt
wymagania
15 i więcej robót budowlanych spełniających
10 pkt
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ww. wymagania

2.
3.

4.
XVII.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

XVIII.

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której
m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy
– będący szczegółowym rozwinięciem kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę wraz
z ofertą, który uwzględniał będzie wszystkie ewentualne poprawki omyłek jakie miały miejsce w
trakcie procedury oceny ofert.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową
w postaci papierowej zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować co najmniej:
• Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR);
• Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i
posiadanego mienia (OC Ogólne).
Suma ubezpieczenia OC, w okresie realizacji umowy wynosić będzie co najmniej 100 %
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy, na jedno zdarzenie i
wszystkie zdarzenia.
O terminie złożenia dokumentów, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1,2 i 3 Zamawiający
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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.
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Zamawiający zastrzega, że zabezpieczenie nie może być wnoszone:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy 52 1020 2892 0000 5902 0642 2515.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 2.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego
wynikającego z Umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy.
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.
Wypłata, o której mowa w Rozdziale XVIII ust.11, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

XIX.

WZÓR UMOWY
Wzór umowy został określony w Załączniku nr 6 do SIWZ.

XX.
1.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy.
Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
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2.

XXI.
1.
2.
3.

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących
czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu
zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. W pozostałym zakresie Wykonawca może
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
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” informujemy, że:
• administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest:
1) Zamawiający – Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, z siedzibą ul. Św. Wawrzyńca
15, 31-060 Kraków tel: 12 428 66 00 e-mail w sprawie danych osobowych:
iod@mimk.com.pl;
2) Pełnomocnik Zamawiającego – SPDV sp. z o.o., z siedzibą ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
16/10, 31-234 Kraków, tel.: 124301005, e-mail w sprawie danych osobowych:
spdv.krakow@gmail.com .
• przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;,
• podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy Pzp,
• dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
• dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a
następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie
zostały one uznane, jako najkorzystniejsze,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
• osobie, której dane dotyczą przysługuje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
3) 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,
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4)

4.

XXII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro
Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
• osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art.
13 i 14 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 w stosunku
do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w
postepowaniu przetargowym

Załączniki do SIWZ
Formularz oferty
Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (JEDZ)
Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia
Formularz wykazu wykonanych robót
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja projektowa: projekt budowlany wraz
z projektem budowlanym zamiennym, prawomocne pozwolenia na budowę, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n.
Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H
i L/ działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
nazwa (firma) Wykonawcy

adres siedziby Wykonawcy

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
następujących warunkach:
1. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto [___] PLN, w tym podatek VAT [___] %.
2. informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego w następującym zakresie: [___]
Uwaga:
- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi;
- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których
oferty będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w
przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub
importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu
cen ofertowych podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”).
3.
4.

5.

6.

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do SIWZ;
oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: [___]
oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców
(podać nazwę firmy zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo) ……………………………………
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Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
imię i nazwisko/firma: [___]
adres: [___]
e-mail: [___]
Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___]
Oferta została złożona na [___] zapisanych stronach.
.............................................................
miejscowość, data,

...................................................
podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ OSÓB
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca
skieruje do wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem V ust. 2 pkt b SIWZ)
Uwaga – dokument składany wraz z ofertą
Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika budowy:
Imię i nazwisko – .......................................................................................................................................
Podstawa dysponowania – ........................................................................................................................
Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ................
Doświadczenie:
Lp.
Opis
Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w
Rozdziale V ust. 2 lit. b. pkt i. SIWZ
1.
Funkcja: .............................................................................................................................................
Nazwa inwestycji: .............................................................................................................................
Inwestor
2.

Funkcja:
Nazwa inwestycji:
Inwestor:
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu”
1.
Funkcja:
Nazwa inwestycji:
Inwestor:
…

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
Imię i nazwisko – .......................................................................................................................................
Podstawa dysponowania – ........................................................................................................................
Posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
....................................................................................................................................................................
Lp.
Opis
Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w
Rozdziale V ust. 2 lit. b. pkt ii. SIWZ
1.
Funkcja: .............................................................................................................................................
Nazwa inwestycji: .............................................................................................................................
Inwestor:
2.
Funkcja:
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Nazwa inwestycji:
Inwestor:
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu”
1.
Funkcja:
Nazwa inwestycji:
Inwestor:
…
Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
Imię i nazwisko – .......................................................................................................................................
Podstawa dysponowania – ........................................................................................................................
Posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Lp.
Opis
Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w
Rozdziale V ust. 2 lit. b. pkt iii. SIWZ
1.
Funkcja: .............................................................................................................................................
Nazwa inwestycji: .............................................................................................................................
Inwestor:
2.
Funkcja:
Nazwa inwestycji:
Inwestor:
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu”
1.
Funkcja:
Nazwa inwestycji:
Inwestor:
…
Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności drogowej:
Imię i nazwisko – .......................................................................................................................................
Podstawa dysponowania – ........................................................................................................................
Posiadane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej – .................................
Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej:
Imię i nazwisko – .......................................................................................................................................
Podstawa dysponowania – ........................................................................................................................
Posiadane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej – ................
Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich:
Imię i nazwisko – .......................................................................................................................................
Podstawa dysponowania – ........................................................................................................................
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Posiadane wykształcenie i doświadczenie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami – .............................................................................................................................
Lp.
Opis doświadczenia na potrzeby oceny oferty w kryterium doświadczenie zespołu
1.
Funkcja:
Nazwa inwestycji:
Inwestor:
…

.............................................................
miejscowość, data

...................................................
podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ ROBÓT
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia (zgodnie z
rozdziałem V ust. 2 pkt a SIWZ)
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego
Podmiot, na rzecz
Lp. którego usługa była
Zakres robót
wykonywana
Opis doświadczenia wskazywanego w celu wykazania spełniania warunku określonego w
Rozdziale V ust. 2 lit. a) pkt i.
Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały roboty budowlane w rozumieniu art. 3
pkt 7) UPrBud: TAK/NIE
Wartość wykonanych robót:
Data wykonania robót:
Inwestor ……………

1.

2.

Opis doświadczenia wskazywanego w celu wykazania spełniania warunku określonego w
Rozdziale V ust. 2 lit. a) pkt ii.
Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały remont lub przebudowę:
TAK/NIE
Czy był to obiekt wpisany do rejestru zabytków:
TAK/NIE
Data wykonania robót:
Inwestor ……………
Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały remont lub przebudowę: ......... TAK/NIE
Czy był to obiekt wpisany do rejestru zabytków:
TAK/NIE
Data wykonania robót:
Inwestor:
Opis doświadczenia wskazywanego w celu wykazania spełniania warunku określonego w
Rozdziale V ust. 2 lit. a) pkt iii.
3
.

Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały podpiwniczenie istniejącego budynku:
TAK/NIE
Data wykonania usługi:
Inwestor:

Opis doświadczenia wskazywanego w celu wykazania spełniania warunku określonego w
Rozdziale V ust. 2 lit. a) pkt iv.3
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4
.

5
.

Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały wykonaniu instalacji elektrycznych, w
tym słaboprądowych obejmujących swoim zakresem system detekcji i
sygnalizacji pożaru: TAK/NIE
Wartość wykonanych robót:
Data wykonania robót:
Inwestor:
Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały wykonaniu instalacji elektrycznych, w
tym słaboprądowych obejmujących swoim zakresem system detekcji i
sygnalizacji pożaru: TAK/NIE
Wartość wykonanych robót:
Data wykonania robót:
Inwestor:

Opis doświadczenia wskazywanego w celu wykazania spełniania warunku określonego w
Rozdziale V ust. 2 lit. a) pkt v.
6
.

Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji:
TAK/NIE
Wartość wykonanych robót:
Data wykonania robót:
Inwestor:

7
.

Nazwa inwestycji:
Czy wykonane prace obejmowały wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji:
TAK/NIE
Wartość wykonanych robót:
Data wykonania robót:
Inwestor:

.............................................................
miejscowość, data,

...................................................
podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert
Działając w imieniu:
nazwa (firma) podmiotu1: ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
adres podmiotu: ........................................................................................................................................
w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n.
Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H
i L/, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję2:
− nie przynależy z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 229)
− przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o
ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w
postępowaniu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w
postępowaniu Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

.............................................................
miejscowość, data

1
2

...................................................
podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie składa Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
…………………………………………
(pieczęć podmiotu udostępniającego)
ZOBOWIĄZANIE
do udostępnienia zasobów
Ja niżej podpisany:
……………………………………………........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………................................................
(nazwa i dokładny adres podmiotu udostępniającego)
Niniejszym, oświadczam iż zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oddaję na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……
(Nazwa i adres Wykonawcy) następujące zasoby:
…………………………………………………………………………………………………..............................................
przy wykonaniu zamówienia publicznego pod nazwą:
„wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/”
Wskazuję charakter stosunku prawnego łączącego mnie z Wykonawcą /podać/
…………………………………………………………………………………………………..............................................
Wskazuję następujący zakres dostępnych dla wykonawcy zasobów, które oddaję:
…………………………………………………………………………………………………..............................................
Wskazuję sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów, które oddaję, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego
…………………………………………………………………………………………………..............................................
Wskazuję zakres tj. ………………………………….. i okres tj. …………………. przy wykonywaniu
zamówienia publicznego.
*Zasoby które oddaję, tj. ………………….. a dotyczące warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia*, kwalifikacji zawodowych* lub doświadczenia*,będą realizować
usługi, których wskazane zdolności dotyczą tj. ………………………….. .
………..… dnia ……….……r.
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……………………………………………………………………………
(podpis)
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