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Kraków, 7 października 2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. : Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie instalacji
elektrycznej, wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg wewnętrznych Ogrodu Doświadczeń
im. St. Lema w podziale na dwie części w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń –
poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6.
Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
Numer referencyjny postepowania: DR.26.4.2019
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający:
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Zatwierdzam:
Piotr Gój
(-)
Dyrektor
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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:
Adres do kontaktu ws. Przetargu
Oferty składane w drodze
elektronicznej
Osoba do kontaktu ws.
Przetargu
Godziny pracy

muzeum@mim.krakow.pl

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

II.

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. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej
progów określonych w treści art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje stosowania tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 24aa
ustawy.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
rozbudowie instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg
wewnętrznych Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w podziale na dwie części w ramach
projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St.
Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie
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2.
3.

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego”,
Inwestycja jest zlokalizowana w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, al. Pokoju 68,
31-580 Kraków, dz. nr 1/195 obr. 52 jedn. ewidencyjna Nowa Huta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) CZĘŚĆ 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy instalacji
elektrycznej oraz instalacji wodnej
A. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. Zakres opracowania. Rozbudowa wewnętrznych linii zasilających w energię
elektryczną nowe elementy Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w
Krakowie. Rozbudowana będzie również sieć oświetlenia zewnętrznego.
2. Stan istniejący. Obecnie ekspozycja letnia ogrodu zasilana jest w energię
elektryczną z istniejącego przyłącza ze spółki dystrybucyjnej TAURON. Zasilane są
pawilony ogrodu i stanowiska ekspozycyjne. Ogród posiada elektryczne
oświetlenie zewnętrzne.
3. Stan projektowany. W celu zasilenia nowych stanowisk ekspozycyjnych ogrodu,
również w okresie zimowym należy:
− rozbudować wewnętrzną sieć elektroenergetyczną (wewnętrzne linie
zasilające WLZ);
− rozbudować wewnętrzną siec oświetleniową.
4. Wewnętrzne linie zasilające WLZ. WLZ zaprojektowano jako kablowe.
Zastosowano kabel YAKY-żo 0.6/1 kV o przekroju żyły 35 mm2 .
5. Oświetlenie terenu. W celu oświetlenia terenu zaprojektowano słupy
oświetleniowe parkowe o wysokości 5,2 – 6 m oraz oprawy wpuszczane do ziemi z
energooszczędnymi źródłami światła.
6. UWAGA!!! Zamawiający doprecyzowuje zakres oświetlenia terenu w stosunku do
opisu zawartego w projekcie budowlanym - branża elektryczna.
Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać kablem YKY-żo 0.6/1 kV o przekroju
żyły 10 mm2 . Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie np. 215033/4
DROP I LED 48 Parametry lampy: Stopień ochrony: IP 66 Temperatura barwowa
światła: 4000K Moc LED: 48W Moc całkowita oprawy: 55W Prąd przewodzenia
LED: 1000mA Strumień świetlny LED: 7500lm Strumień świetlny oprawy: 7150lm
Efektywność świetlna oprawy: 130lm/W Objętość jednostkowa: 1,78m3 Waga
netto: 25,9kg minimalna żywotność źródła światła 20.000 godzin. Wymiary
fizyczne lampy zgodnie z załączoną przykładową kartą katalogową. Dokładne
odległości pomiędzy lampami należy wymierzyć na budowie, na podstawie
załączonego rysunku PZT.
B. INSTALACJA WODNA
1. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa instalacji wodociągowej w Ogrodzie
Doświadczeń im. Stanisława Lema. Woda zimna doprowadzona będzie do ogrodu
z zewnętrznej sieci wodociągowej, za pomocą istniejącego przyłącza
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wodociągowego. Opomiarowanie dostarczonej wody z sieci wodociągowej
pozostaje jako istniejące, w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na działce
Inwestora w jej południowej części.
2. Na terenie inwestycji przewiduje się lokalizację sześciu punktów armatury
czerpalnej, służącej do podlewania zieleni, podlewania roślin ogrodu warzywnego,
a także do innych celów związanych z działalnością ogrodu i urządzeniami
zainstalowanymi na działce Inwestora.
3. W związku z rozbudową instalacji należy dostosować zgodnie z dokumentacją
instalację wewnątrz studzienki. Istniejący przyłącz wodociągowy wraz z zestawem
wodomierzowym pozostaje bez zmian. Projektowana instalacja dostarczać będzie
wodę na cele bytowo-gospodarcze, do podlewania zieleni i ogrodu oraz do
eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ogrodzie doświadczeń – za pomocą
sześciu punktów armatury czerpalnej. Na połączeniu z istniejącą instalacją
zaprojektowano zawory odcinające dn32 oraz zawór zwrotny antyskażeniowy EA
dn32. W osobnej studzience tworzywowej zlokalizowany jest zawór do
opróżniania instalacji dn20. Wodociąg prowadzony będzie wzdłuż alejek Ogrodu w
terenie zielonym.
2) CZĘŚĆ 2 – obejmuje roboty budowlane w zakresie odbudowy istniejących dróg
wewnętrznych tj. ścieżek, deptaków raz platform edukacyjnych.
1. Zakres dokumentacji wykonawczej zawiera:
− projekt nowych alejek i terenów utwardzonych wg załączonych rysunków,
− projekt nowych platform pod modele edukacyjne o zróżnicowanej
nawierzchni wg załączonych rysunków
− projekt remontu istniejących alejek i terenów utwardzonych
− projekt remontu istniejących platform pod modele edukacyjne o
zróżnicowanej nawierzchni wg załączonych rysunków.
2. Odbudowa istniejących dróg wewnętrznych tj. ścieżek, deptaków oraz platform
edukacyjnych.
Renowacja istniejących alei (ścieżek) parkowych, deptaków, platform edukacyjnych –
polegać ma na wybrukowaniu materiałem nadanym w załącznikach rysunkowych
(miejscami konieczne jej wyrównanie przez przełożenie betonowego bruku i
krawężników, uzupełnienie warstwy żwiru, wzmocnienie podbudowy wg. projektu
drogowego itp.).
3. Budowa nowych alejek, ścieżek i platform edukacyjnych.
Projektowane nowe elementy w zagospodarowaniu Ogrodu Doświadczeń należy
zróżnicować na: powierzchnie bezpieczne i powierzchnie twarde (wg projektu
zagospodarowanie terenu).
4. Budowa nowych platform edukacyjnych.
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Polegać będzie na zastosowaniu powierzchni bezpiecznej (EPDM) i powierzchni
twardej (wg projektu zagospodarowanie terenu), wzmocnienie podbudowy wg.
projektu drogowego itp.
5. Mała architektura.
Zakres opracowania obejmuje dodanie nowych ławeczek, śmietników, tablic
informacyjnych itp.
4.

5.
6.

7.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w:
1)
Dokumentacji projektowej i przedmiarach, STWiOR stanowiących zał. nr 7.1. i nr 7.2.
do SIWZ
2)
Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 do SIWZ
3)
(dla części 1) Decyzji nr 1012/6740.2/2019 z dnia 25.09.2019r. o pozwoleniu na
budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na
potrzeby Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie na dz. Nr 1/195 obr. 52, jedn.
ewid. Nowa Huta przy al. Pokoju 68 w Krakowie” oraz decyzji nr 432/6740.1/2018 z
dnia 08.03.2018r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej
instalacji elektrycznej na dz. Nr 1/140 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta w ramach
realizacji projektu Zimowy Ogród Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”- zał. nr 8 do
SIWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe
a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.
W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów
produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i
ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią
one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli
Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w
SIWZ.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45314310-7 Układanie kabli
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp odnośnie wskazania przez Zamawiającego
obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę
dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w § 9 IPU,
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wykonawca udzieli co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji i 36-miesięcznej rękojmi na
przedmiot zamówienia. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres
równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku
negatywnego wpływu realizowanego zadania na mienie Zamawiającego, otoczenie terenu
budowy, osoby trzecie itd.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku
realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy
podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców jeśli na tym etapie są znani.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców. W szczególnym przypadku - jeżeli Wykonawca (na każdym etapie realizacji
zamówienia) dokona zmiany lub zrezygnuje z - podwykonawcy, który jest tym podmiotem,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie wówczas zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wymagania i informacje dotyczące umów o podwykonawstwo:
1) Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za działania
własne, zatem wszelkie związane z działaniami podwykonawców roszczenia
Zamawiający może kierować bezpośrednio do Wykonawcy.
2) Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje wymagania
dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Wykonawca zobowiązany
jest do wprowadzenia do umów z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót
budowlanych zapisów spełniających następujące wymagania:
a) Wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych
robót budowlanych.
b) Oświadczenie przez obie strony, że zakres robót wskazanych zgodnie z lit. a)
zawiera się w zakresie robót, do wykonania których zobowiązany jest
Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym.
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3)

c) Oświadczenie przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), że posiada
wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia
oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do
realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z
postanowieniami umowy.
d) Zobowiązanie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), że wskazane
zgodnie z lit. a) roboty budowlane wykona zgodnie z dokumentacją techniczną
zatwierdzoną przez Zamawiającego.
e) Wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom
fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do
wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług
dalszym podwykonawcom nie zwalnia podwykonawcy z odpowiedzialności za
prawidłowe wykonanie postanowień umowy.
f) Zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i
zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
g) Wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które
zostanie wypłacone podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) w wysokości
brutto – zarówno cyframi jak i słownie, a także ze wskazaniem zastosowanej
stawki VAT. W przypadku różnych stawek VAT konieczne jest również podanie
kwoty VAT odpowiadającej poszczególnym stawkom
h) Wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej
i) Zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) jest niedopuszczalny.
W przypadku wprowadzenia w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami zapisów dotyczących zabezpieczeń ewentualnych roszczeń
Wykonawcy, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) lub roszczeń z tytułu
rękojmi i gwarancji udzielonej przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) –
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do umów z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą robót budowlanych również zapisów spełniających następujące
wymagania:
a) Wskazanie, że wszelkie potrącenia wierzytelności podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy,
dotyczące ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przysługujących Wykonawcy w
szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) lub roszczeń z tytułu rękojmi lub
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gwarancji udzielonej przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) np. w
formie kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dalej
Zabezpieczenia, nie mogą być traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Celem wyeliminowania wątpliwości
strony potwierdzają, że kwoty Zabezpieczeń nie stanowią wynagrodzenia
wskazanego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
b) Kwota Zabezpieczeń po terminie zakończenia robót (zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi lub gwarancji) nie może przekroczyć 3 % wartości umowy z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
14. W miejscach prowadzonych robót Wykonawca winien przewidzieć skuteczne zabezpieczenie
przed zniszczeniem mienia Zamawiającego oraz zgodną z przepisami utylizację
zdemontowanych materiałów.
15. Wizja lokalna: Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do
dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce
w dniu 11.10.2019r. godz. 12.00. Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie osób biorących udział
w wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wizji lokalnej na adres:
muzeum@mim.krakow.pl. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu lub
godziny wizji lokalnej w razie dużego zainteresowania wizją lokalną.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
1) Cześć 1: w terminie nie dłuższym niż do 23.12.2019r. – termin podlega skróceniu w
kryterium oceny oferty
2) Część 2: w terminie nie dłuższym niż 120 dni (kalendarzowych) od dnia przekazania terenu
budowy

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) do realizacji zamówienia skierują co najmniej następujące osoby:
(dotyczy części 1)
a) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą 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
b) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i
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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
c) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 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
(dotyczy części 2)
a) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą 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
Zamawiający dopuszcza łączenie 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 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).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 22a. ust 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
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
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notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci powinni
spełniać łącznie.
VI.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający nie
przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20, 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 (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
przedstawione dowody.

VII.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ TERMINY ICH SKŁADANIA.
1.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu:
1.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się skorzystanie z druków
oświadczeń stanowiących załączniki nr 2A i 2B do SIWZ);
Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust.
6 ustawy Pzp).
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Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu
wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą
złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.
1.2. Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na
zasadach określonych w art. 22a 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;
b) 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.
Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie, zostało
sporządzone wg wzoru zobowiązania stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej pod
ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu informacje podane na otwarciu ofert - dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach oraz danych wskazanych w innych kryteriach – podanych w tych ofertach.

3.

Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których
mowa powyżej w pkt. 3 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (zaleca się skorzystanie z druku
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Zmawiający dopuszcza złożenia ww.
oświadczenia wraz z ofertą jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Powyższe oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w
postępowaniu.
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Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np.
konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu
wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć
niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.
4.

W następnej kolejności (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni)
terminie – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, tj.:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za 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 dysponowania tymi
osobami. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 5 do
SIWZ;
2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
a) 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;
b) 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;
c) 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 wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.

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
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6.

7.

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.
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 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.

8. Forma dokumentów
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności
wyłącznie w formie pisemnej.
2) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W
przypadku gdy ustawa Pzp wraz z aktami wykonawczymi, nakazuje złożenie oryginałów
dokumentów, Zamawiający dopuszcza w ich miejsce także kopie notarialnie poświadczone za
zgodność z oryginałem.
3) Pełnomocnictwa mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza (nie może jej zastąpić uwierzytelnienie pełnomocnictwa przez ustanowionego
pełnomocnika).
4) Wszelkie oświadczenia Wykonawcy winny być składane w oryginale.
5) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w ppkt 3) i 4) mogą być składane w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio: Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
7) Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości,
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu.
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
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VIII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IX.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
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.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, 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 pkt 2
SIWZ.
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.
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
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 pkt 4 ppkt 2) SIWZ. Postanowienia Rozdziału VII pkt 6
SIWZ stosuje się odpowiednio. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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
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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, 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.

1.

2.

3.

4.

XI.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

WYMAGANIA

FORMALNE

DOTYCZĄCE

SKŁADANYCH

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w
następujących formach:
•
pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: ul. Św. Wawrzyńca 15,31-060
Kraków
•
faksem na numer tel/fax: 12 428 66 00,
•
drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum@mim.krakow.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
• w zakresie przedmiotu zamówienia: Rafał Sworst
• w zakresie procedury: Agnieszka Żych
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ).
WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część 1: 8.000,00 zł
Część 2: 30.000,00 zł
2. Wadium może być wnoszone:
1) przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w Banku PKO Bank Polski S.A.nr:
14 1020 2892 0000 5102 0708 1930 z dopiskiem „Wadium - realizacja robót
budowlanych w Ogrodzie Doświadczeń część 1/część 2” - tak, aby przed upływem
terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku
(UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule
przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium);
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2)

3.

4.

5.

6.

w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
gwarancjach
bankowych,
gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) –
składane w oryginale w sekretariacie Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed
upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w
takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do
Działu Księgowości).
W przypadku załączenia dokumentu do koperty zawierającej ofertę należy pamiętać,
aby nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować go jako kolejnej strony tej
oferty. Dokument ten, bowiem ma zapewnić możliwość swobodnego przekazania do
Działu Finansowego, bez konieczności naruszania integralności samej oferty.
3) Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
Sekretariat Zamawiającego znajduje się w siedzibie Zamawiającego ul. Św. Wawrzyńca 15, 31060 Kraków, pok. 002 – jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Sekretariat potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium – nie zajmuje się
oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1.1musi być wystawione na Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ul. Św. Wawrzyńca 15, 31060 Kraków;
1.2musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje
się on 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 Pzp;
1.3w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi
obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
każdego z tych Wykonawców;
1.4okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach
wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem
Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia
rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium
wniesione inaczej niż w pieniądzu Zamawiający wydaje (przesyła) Wykonawcom za
potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z
okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
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XII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.

XIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) formularz oferty wg. wzoru w załączniku nr 3,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu z udziału w postępowaniu – o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1.1
SIWZ wg. wzorów stanowiących załączniki nr 2A i 2B do SIWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 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);
4) 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
SIWZ;
5) dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu o
którym mowa w Rozdziale VIII SIWZ (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w
szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i
okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten
zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania
zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach
rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo
do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki w składanej ofercie były dokonane w sposób
czytelny, dodatkowo opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z
opisem „Zastrzeżona część oferty”, jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie

1.
2.
3.

4.

5.
6.
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składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż
nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i
dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew
postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców,
że zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i
podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej”.
8. Zaleca się, aby dokumenty tworzące ofertę były zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.)
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
9. Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisał liczbę stron
w Formularzu oferty.
10. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości, opatrzoną na opakowaniu informacjami:
Oferta na
„Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie instalacji elektrycznej,
wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg wewnętrznych ogrodu Doświadczeń im. St. Lema
w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St.
Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
Znak sprawy DR.26.4.2019
Nie otwierać przed 22.10.2019r. godz. 10.30
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
11. Zmiana oferty, wycofanie oferty:
11.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do
składania ofert.
11.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać
wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA.
Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
11.3. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem
pkt 11.1., podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być
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udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).
Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
XIV.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków., Sekretariat
Dyrekcji, p. 002 w terminie do 22.10.2019r. do godz. 10.00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego a dokładnie do Sekretariatu Dyrekcji
3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060
Kraków, pok. nr 007 (sala konferencyjna) w dniu 22.10.2019r. o godz. 10.30
4. Wynik przetargu podany będzie do wiadomości wszystkich Wykonawców w trybie określonym
w art. 92 pzp.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny i warunki płatności, okres gwarancji zawarte w ofertach.

XV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie w Formularzu Oferty cenę – wynagrodzenie
ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto złotych oraz kwotę podatku VAT w
złotych dla każdej części osobno.
Podana w ofercie cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i musi uwzględniać wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty również w szczególności:
koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji
robót, rozbiórki i utylizację materiałów zdemontowanych, zabezpieczenie wyposażenia
pomieszczeń w trakcie robót, testowanie i uruchomienie urządzeń, a także wykonanie
dokumentacji powykonawczej.
Kosztów z tytułu zużycia mediów nie należy uwzględniać w ofercie (warunki korzystania z mediów
Wykonawca winien uzgodnić z bezpośrednio z Użytkownikiem i z nim je rozliczać).
Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiary robót zamieszczone w Załączniku nr 7.1/7.2 do SIWZ są dokumentem pomocniczym
i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny. W przypadku występowania rozbieżności pomiędzy
przedmiarami robót, a innymi składnikami dokumentacji projektowej - do wyceny oferty należy
przyjąć dane z dokumentacji projektowej.
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6.

7.

8.

XVI.

Cenę w ofercie należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915). Cenę należy określić z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę iż kwoty zaokrągla się do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się
do 1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług).
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości i rodzaju robót z dokumentacją
projektową i przedmiarem robót. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu
zamówienia ma charakter ryczałtowy, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót
większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe
z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót,
koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
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, winien
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty w każdej części odrębnie, które nie podlegają odrzuceniu, będą oceniane według kryteriów:
KRYTERIA DLA CZĘŚCI 1
1) Kryterium cena (C) – 60%
Kryterium cena:
Cmin
C = ----------- * 100 * 60%
Cr
C - liczba punktów badanej oferty za cenę
Cmin – cena oferty najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna ilość punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów.
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Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania
mniejsza liczba punktów.

przypisana zostanie odpowiednio

2) Kryterium termin realizacji (T) - 25%
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium termin realizacji liczona będzie wg. poniżej
podanych zasad:
1) zaoferowanie terminu realizacji wymaganego przez Zamawiającego (zgodnie z sekcją IV.1
SIWZ) - 0 pkt
2) skrócenie terminu realizacji o 7 dni kalendarzowych (tj. realizacja do 16.12.2019r.) – 25 pkt
W przypadku skrócenia terminu realizacji o więcej niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający przyzna
maksymalną ilość punktów, tj. 25 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres realizacji inny niż wskazane w pkt 1)-3)
powyżej lub dłuższy niż maksymalny termin dopuszczalny przez Zamawiającego w sekcji IV pkt 1 SIWZ,
to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie
będzie odpowiadać treści SIWZ”.
3) Kryterium okres gwarancji (G) -15%
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium wydłużenia okresu gwarancji opisanej w § 10
umowy, wynosi od 0 do 15 i liczona będzie wg poniżej podanych zasad:
a) okres gwarancji musi być podany w ofercie w okresach 12 miesięcznych. Zamawiający
wymaga aby łączny okres rękojmi w tym kryterium wynosił minimum - 36 miesięcy, a
maksymalnie 60 miesięcy- licząc od daty zakończenia realizacji zamówienia;
b) za wydłużenie okresu gwarancji do 48 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy
5 punktów;
c) za wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy
15 punktów;
d) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36
miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ;
e) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby miesięcy okresu gwarancji
niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna ofercie 15 punktów;
f) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie dodatkowego okresu gwarancji Zamawiający
uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji (tj. 36 miesięcy) i przyzna 0
punktów w tym kryterium;
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P =C+ G+T
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
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C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium wydłużenia okresu gwarancji
KRYTERIA DLA CZĘŚCI 2
1) Kryterium cena (C) – 60%
Kryterium cena:
Cmin
C = ----------- * 100 * 60%
Cr
C - liczba punktów badanej oferty za cenę
Cmin – cena oferty najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna ilość punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.

2) Kryterium okres gwarancji (G) -40%
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium wydłużenia okresu gwarancji opisanej w § 10
umowy, wynosi od 0 do 40 i liczona będzie wg poniżej podanych zasad:
g) okres gwarancji musi być podany w ofercie w okresach 12 miesięcznych. Zamawiający
wymaga aby łączny okres rękojmi w tym kryterium wynosił minimum - 36 miesięcy, a
maksymalnie 60 miesięcy- licząc od daty zakończenia realizacji zamówienia;
h) za wydłużenie okresu gwarancji do 48 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy
20 punktów;
i) za wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy
40 punktów;
j) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36
miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ;
k) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby miesięcy okresu gwarancji
niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna ofercie 40 punktów;
l) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie dodatkowego okresu gwarancji Zamawiający
uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji (tj. 36 miesięcy) i przyzna 0
punktów w tym kryterium;
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Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P =C+ G+T
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium wydłużenia okresu gwarancji
XVII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej, podanej w ofercie.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczania w formach innych niż wymienione
powyżej.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
8. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione
tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego przed upływem terminu zawarcia umowy.
9. 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.
10. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5 muszą być
złożone w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu w dokumencie
stanowiącym zabezpieczenie musi być zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się
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bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie beneficjenta, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na
jego rzecz w terminie do 30 dni oraz m.in. określenie kwoty poręczenia, wskazanie gwaranta
poręczenia, wskazanie beneficjenta poręczenia, nieodwołalność poręczenia.
12. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokole odbioru
końcowego o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ – IPU, podpisanym przez Strony umowy.
Zaś 30% wniesionego zabezpieczenia Wykonawca pozostawi na poczet zabezpieczenia roszczeń z
tytułu rękojmi za wady, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady, który został określony w załączniku nr 1do SIWZ – IPU.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
1. 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
1. 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
1. 4. unieważnieniu postępowania,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.4) powyżej, na stronie
internetowej wskazanej w Rozdziale I SIWZ.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – są
zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest - przed zawarciem umowy – do:
4. 1. przedłożenia Zamawiającemu dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ (zalecane jest wyprzedzające przedłożenie przez
Wykonawcę projektu dokumentu zabezpieczenia – w celu uzyskania akceptacji jego treści
przez Zamawiającego dotyczącej zgodności z SIWZ i umową),
4. 2. przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia
budowlane dla osób skierowany do realizacji zamówienia o których mowa w rozdziale V pkt
1 ppkt 1. SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualną przynależność do izby
samorządu zawodowego.
4. 3. Kopii polisy OC zgodnie z treścią § 7 ust. 12 IPU – Załącznik nr 1 do SIWZ.
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XIX.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa
IPU wraz z załącznikami - stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 IPU
(załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia
umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem SIWZ.

XX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania
oraz skargi do sądu.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
3.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3.3. odrzucenia oferty odwołującego;
3.4. opisu przedmiotu zamówienia;
3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie
przysługuje odwołanie.
5. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek
ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

XXI.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiające nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
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7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub obydwie części.
8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy może unieważnić postępowanie w części 2
jeżeli środki na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.
XXII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. 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 wpisanym
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. 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.

XXIII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. 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:
a. administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest:
i) 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;
b. przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;,
c. 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,
d. dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
e. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a
następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
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2.

XXIV.

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie
zostały one uznane, jako najkorzystniejsze,
f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
g. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
i) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
ii) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
iii) 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,
iv) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro
Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
i) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii) 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 stanowią jej integralną część :
1) Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami;
2) Załącznik nr 2A – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z
postępowania;
3) Załącznik nr 2B – Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków
udziału w postępowaniu;
4) Załącznik nr 3 – Formularz oferty;
5) Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej;
6) Załącznik nr 5 – Formularz Wykazu osób;
7) Załącznik nr 6 - Formularz zobowiązania podmiotu trzeciego;
8) Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa
Zał. nr 7.1. – Dokumentacja projektowa w zakresie części 1
Zał. nr 7.2. – Dokumentacja projektowa w zakresie części 2
9) Załącznik nr 8 – (dla części 1) decyzja nr 1012/6740.2/2019 z dnia 25.09.2019r. o pozwoleniu
na budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na potrzeby
Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie na dz. Nr 1/195 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta
przy al. Pokoju 68 w Krakowie” oraz decyzja nr 432/6740.1/2018 z dnia 08.03.2018r. o
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pozwoleniu na budowę dla zamierzenia „Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na
dz. Nr 1/140 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta w ramach realizacji projektu Zimowy Ogród
Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie
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