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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 

I. Nazwę oraz adres Zamawiającego; 
II. Tryb udzielenia zamówienia; 
III. Opis przedmiotu zamówienia;  
IV. Informacje dodatkowe;  
V Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli 

Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;  
VI. 

VII. 
VIII.  
IX. 

 
Termin wykonania zamówienia; 
Warunki udziału w postępowaniu; 
Wykaz oświadczeń i dokumentów  
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  
porozumiewania się z Wykonawcami;  

X. Wymagania dotyczące wadium;  
XI. 
XII.  
XIII. 

XIV. 

 

XV. 
XVI. 

 

XVII.  
XVIII. 
 
 

 

XIX. 

 
Termin związania ofertą; 
Opis sposobu przygotowania ofert;  
Opis sposobu obliczenia ceny;  
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem  
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;  
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w  
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach;  
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o  
udzielenie zamówienia. 

XX.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego 
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Rozdział I. 
Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

nazwa: Polska Akademia Nauk  

             Muzeum Ziemi w Warszawie, 

adres : 00-488 Warszawa ul. Aleja Na Skarpie 20/26 i 27, 

adres  strony internetowej:  www.mz.pan.pl 

Tel./Fax (22) 621 76 24 w 101 (sekretariat), (22) 621 76 24 w 104 

NIP:      525-15-75-083 

e-mail:  sekretariat@mz.pan.pl 

 

Rozdział II. 
Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm..), zwaną dalej „ustawą" lub „Pzp”. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

mają zastosowanie przepisy ww. ustawy. 

3. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 

ustawy. 

 

Rozdział III. 
Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Przebudowa i remont ogrodzenia i płyty betonowej w  

Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27”.   
2. Postępowanie przetargowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy robót polegających przebudowie i remoncie 

ogrodzenia i płyty betonowej nieruchomości  PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na Skarpie 27. 

Budynek i cały teren nieruchomości jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 338, 

data wpisu 1965-07-01.  
3.     Przebudowa i remont ogrodzenia i płyty betonowej nieruchomości będzie wykonywana w funkcjonującym 

budynku użyteczności publicznej z częściowym wygrodzeniem terenu jako terenu budowy. 

4.     Szczegółowy opis zakresu prac zawiera: 

a.   Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 246/Ś/2018 stanowiące - (załącznik nr 08),  

b.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz informacja BIOZ -(załącznik nr 09)  

5. Zamawiający na podstawie art. 9a ustawy Pzp zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy 

mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień 

dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych 

trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Zamawiający udostępni obiekt do dokonania czynności określonych w ust 5 w dni robocze w godzinach 8.00-

15.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z Działem Administracyjno – Gospodarczym 

Muzeum Ziemi w Warszawie (osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Jaczkowski lub osoba zastępująca) – 

tel. (22) 621 76 24 w 227.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową 

załączoną do SIWZ.  

8. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z zakresu 

zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową 

wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową.  

9. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną 

ryczałtową brutto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty zajęcia pasów 

ruchu, ewentualne koszty odtworzenia nawierzchni. 

10. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu 

wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu 
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określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały 

równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych 

w dokumentacji projektowej. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt 

równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe 

w stosunku do opisanego. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są 

gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.  

11. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty oraz nieodpłatnej 

naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.  

12. Wykonawca w okresie wykonywania umowy będzie zobowiązany do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących zamówienie na zasadach opisanych we Wzorze Umowy.  

13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio 

związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w ust. 4, były wykonywane 

przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. 2017 r., nr 0, poz. 847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy 

osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332 ze zm.) oraz dostawców materiałów i urządzeń. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na cały okres realizacji zamówienia.  

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3 a, uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 07 do SIWZ (wzór umowy). 
14. Przekazany Wykonawcy Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ jest jedynie dokumentem 

pomocniczym, nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty, a zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki, jak określono go w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, i musi ponadto zawierać wszelkie 

elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, 

nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Przedmiar robót ma za zadanie ułatwienie 

Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych w tym również 

robót budowlanych koniecznych lub towarzyszących.  

15. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
grupa robót: 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7 Roboty renowacyjne. 
klasa robót: 

45262512-3 Kamieniarskie roboty okładzinowe 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
Rozdział IV. 
Informacje dodatkowe.  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację całości 

zamówienia. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 
9.  Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację 

o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. 
Informację o braku podstaw do ich wykluczenia wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dotyczącym 
przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 02).  
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10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy.  

11. Powołując się na art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

Rozdział V.  
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień; 

 

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

 

Rozdział VI. 
Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2018 r.  
Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy uważa się wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu 

stanowiącego przedmiot Umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń, z tym, że Strony ustalają, że pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy o gotowości do odbioru jest 

datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o ile na podstawie tego zgłoszenia Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu umowy.   

 

Rozdział VII. 
Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

 
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

 

2)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie  Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż: 

a.   posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości nie mniejszej niż 550 000,00 zł  

brutto lub równowartość tej kwoty, w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu 

średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową. 
b. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 550 000,00 zł. 

 2)  
3) zdolności technicznej lub zawodowej,  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a. należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych polegających na 
przebudowie lub remoncie ogrodzenia, z cegieł lub kształtek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) lub rejestru zabytków 
prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym, każda za kwotę nie mniejszą niż 
400 000,00 brutto PLN,  
Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego 
kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

 

b. dysponuje osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, pełniąc następujące funkcje:   
Kierownikiem budowy – spełniającym następujące wymagania:  

a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
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konstrukcyjno- budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332, ze zm.),  

b) posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych 

określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187), tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa 

budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury, z uwzględnieniem art. 37 f-g ww. ustawy 

c) posiada min. 5- letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu funkcji Kierownika budowy 

w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, 

poz. 1332, ze zm.), obejmującej swym zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, liczone od 

uzyskania uprawnień 

d) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robót 

budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie ogrodzenia z cegieł lub kształtek 

ceramicznych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
1
 

 

 

UWAGA!  

Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 l ipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, które odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje 

osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym 

uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonania 

określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). Zamawiający 

dopuszcza zgodnie z zapisami art. 20a Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia do świadczenia 

usług transgranicznych. Zamawiający wskazuje, iż obywatel państwa członkowskiego, posiadający kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego 

zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego 

i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania 

kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11 ww. przepisu. W takiej sytuacji 

osoby wskazane w powyższym przepisie, nie są obowiązane do przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji 

zawodowych w trybie przewidzianym w art. 33a wyżej wskazanej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia 

uznania wykonania określonej czynności w charakterze usługi transgranicznej dana osoba musi posiadać m.in. 

tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 20a ust. 6 powołanej 

ustawy 

 

W złożonym przez Wykonawcę wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia należy 
w szczególności podać: zakres uprawnień tych osób, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu 
który je wydał, zakres wykonywanych czynności, oraz informacje o podstawie dysponowania osobami. 

 

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

5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VII ust.1 
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22 a ust. 1 
ustawy Pzp, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych 

                                                                 
1
 o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 

r. poz. 1446 ze zm.) lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym 
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dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w 
szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania 
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 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 wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.   

7) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)ustawy Pzp.  

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

9) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych 
zasobów nie ponosi winy.  

10) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

11) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w pkt 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną. 
  

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy. 

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 
 
na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy  
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia;  
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228– 230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.[7])) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

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;  
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy 
 

13) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844 oraz z 2016r. poz. 615).  
14) wykonawcę 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, 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. 

 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 

pkt 8 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 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 

Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające 

dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.  
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 8, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni 

temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

 

 

Rozdział VIII.  
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 01 do SIWZ,  
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 02 

i w Załączniku nr 03 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,  
Formularz i oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) muszą być złożone w formie oryginału.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa 

w Rozdziale VIII ust. 1 pkt.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

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

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ.  
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5) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.  

2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w trybie 
przewidzianym postanowieniami dotyczącymi udziału podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 07 do SIWZ, projekt umowy 
z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą, dotyczącą powierzonej mu części zamówienia.  

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie 

mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  
4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 
25 a ust. 1 uPzp wobec tego podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wymagane w SIWZ.  

5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 

w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w Rozdziale 

VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

 
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 

 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 

a. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 
550 000,00 zł,  w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert   

b. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 
550 000,00 PLN. 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 
przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

 

 
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda przedłożenia:  
a. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII 
ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 04 do SIWZ);  

b. dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  
Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub 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.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa 

przynajmniej jeden z wykonawców. 

c.  Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych 

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien uwzględniać 

osoby, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, określonego w rozdziale VII ust.1 pkt 3 lit. b SIWZ. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 05a do 

SIWZ); 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa 

przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

 

2) W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w postępowaniu 
Zamawiający żąda:  

 a.  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 b.  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

c.  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

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

 
Forma dokumentów:  
dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2 lit a), b) i c) SIWZ składa 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 (Dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, 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.  
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VII ust.3 pkt. 12 SIWZ , w zakresie wskazanym 
w załączniku nr 06 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Dokument o którym mowa musi być złożony w formie oryginału.  

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale VIII ust. 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wskazane przez Wykonawcę i pobrane 

samodzielnie przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedłożenia 

ich tłumaczenia na język polski.  
10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII 

ust. 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp , korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  



11 
 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których 

mowa w ust. 6 pkt 2 SIWZ, składa każdy z nich.  
16. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VIII 
ust. 6 pkt 2) SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, 
któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 

 

Rozdział IX.  
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Pan Janusz Jaczkowski - tel. (22) 621 76 24 w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku 
w godzinach 08:00 - 15:00.  

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu 

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

zm.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla 

których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 

informacje przekazywane przez Wykonawcę w formie pisemnej należy składać za pośrednictwem 

operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), posłańca lub osobiście na adres: 

00-488 Warszawa ul. Aleja Na Skarpie 27, 

Tel./Fax (22) 621 76 24, w 101 – sekretariat, w 104 - fax 

e-mail sekretariat@mz.pan.pl     
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się nazwą i 

numerem sprawy określonym w SIWZ  
4. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego , za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
osobiście na adres:  
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie 
00-488 Warszawa  
ul. Aleja Na Skarpie 27 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy 
kierować: 
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mz.pan.pl  
faksem na numer: (22)  621 76 24, w 104  

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.  

7. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego 
zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy 
w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:  
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę koperty, 

w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty.  
b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
c) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub 
numeru sprawy.  

d) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących 
„rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione 
w pieniądzu.  

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 
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składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

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

udostępniono SIWZ.  
10. W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż 

elektroniczna – umożliwiająca edycję lub kopiowanie treści tekstu, kopię pytania / pytań zalecane jest 
również przesłanie na adres e-mail: sekretariat@mz.pan.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję lub 
kopiowanie treści tego dokumentu.  

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.mz.pan.pl  

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 9.  

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

Rozdział X. 
Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu złożenia oferty a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść 

wadium, w wysokości wynoszącej 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych zero groszy). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

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

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGK 21 
1130 1017 0020 1462 9420 0021 z dopiskiem: WADIUM – „: „ Przebudowę i remont ogrodzenia i płyty 
betonowej w  Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27”. 

4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie 
określonej w ust. 2 lit. b) – e), wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty 
pieniężnej – kopii dowodu dokonania przelewu.  

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać:  
a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego)  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem  
c) kwota gwarancji/poręczenia 
d) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą  
e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a 
i 5 uPzp.  

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

8. Dalsze postępowanie dotyczące przechowywania, zwrotu bądź zatrzymania wadium reguluje art. 46 
ustawy. 

 

Rozdział XI. 
Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
Rozdział XII. 
Opis sposobu przygotowania ofert.  
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
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1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 01 do 
SIWZ.  

2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII ust.1 pkt 2) SIWZ stanowiące załączniki nr 02 i 03. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 
wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;  

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 
trzeciego; 

5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy;  
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium.  
7) fakultatywnie,  na  potrzeby  kryterium  oceny  ofert ,   

Wykonawca : 
1) poda w ofercie (formularzu ofertowym) okres gwarancji i rękojmi - zgodnie z wymogami wskazanymi w 

Rozdziale XV SIWZ. 
2) załączy wykaz doświadczenia Kierownika budowy w ramach kryteriów oceny ofert (Załącznik nr 05b 

do SIWZ),- zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale XV SIWZ. 
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim 
i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do 
oferty.  

3. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub 
maszynie do pisania.  

4. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, 

zbindowanie). Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego 

oraz następujące oznaczenie: 
OFERTA 

na wykonanie robót budowlanych pn.  
„Przebudowa i remont ogrodzenia i płyty betonowej w  Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 

przy Alei Na Skarpie 27” 
Nie otwierać przed 20.08.2018 r. godz. 11.30. 

  
6. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez 
niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. 
Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko 
osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na 
dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska 
umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.  

7. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania wykonawcy/wykonawców 

w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika 

z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem 

do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej notarialnie. 

8. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.  
9. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
10. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.  
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w SIWZ. 

Oświadczenie  powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego 

opatrzonej napisem: „Przebudowa i remont ogrodzenia i płyty betonowej w  Muzeum Ziemi PAN w 

Warszawie przy Alei Na Skarpie 27” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo 

napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia lub zmianie oferty wykonawca dołączy stosowne 

dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.  
12. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 01 do SIWZ lub 

innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze formularza 
ofertowego.  

13. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści formularza ofertowego.  
14. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

15. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica 

przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we 

właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że 
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zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do 

powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie 

miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym 

potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN 

z 21 października 2005 (sygn. akt III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.  

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ 
należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 
IX ust. 9 SIWZ SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, 
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

19. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 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. 

 

Rozdział XIII. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
1. Miejsce składania ofert – w siedzibie zamawiającego w Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na 

Skarpie 27 pok. - sekretariat.  
2. Termin składania ofert – do dnia 20 sierpnia 2018 r. godz. 11.00. 
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.  
4. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie zamawiającego w  Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na 

Skarpie 27 sala -101B. 
5. Termin otwarcia ofert – w dniu 20 sierpnia 2018 r. godz. 11.30. 

 

Rozdział XIV. 
Opis sposobu obliczenia ceny.  
1. W formularzu ofertowym należy podać: cenę netto, brutto oraz stawkę % podatku VAT realizacji całości 

zamówienia.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje 

wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami 

stawianymi przez Zamawiającego, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich przewidzianych 

postanowieniami umowy. Wykonawca skalkuluje cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej, 

STWiOR i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione 

w przekazanych pomocniczo przedmiarach.  
3. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i obowiązuje przez cały okres 

obowiązywania umowy. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.  
4. 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 doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 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.  

5. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza 
cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie 
wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7.  

6. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 

z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2016 r. poz. 1228 ze zm.), kalkuluje cenę oferty 

bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór 

prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku 

uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).  
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 
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Rozdział XV.  
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W postępowaniu przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje kryteria: 
- ceny - waga 60% 
- okres gwarancji i rękojmi - waga 10%  
- doświadczenie Kierownika budowy - waga 30% 

 

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

 

a) Kryterium - cena Xc:  
do obliczenia punktów w kryterium ceny, będzie brana pod uwagę cena oferty brutto, a do oceny 
Zamawiający posłuży się wzorem:  

Xc = Cn / Cp X 60  
Xc – uzyskana ilość punktów 
Cn – cena najniższa 
Cp – cena oferty badanej 

 

b) Kryterium - okres gwarancji i rękojmi Xg  
W ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty ponad minimalny wymagany termin (tj. ponad 60 miesięcy). Do obliczenia wartości 
punktowej w kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie brany pod uwagę zadeklarowany przez 
Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi w miesiącach, zaoferowany przez 
Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia, a w ramach oceny oferty Zamawiający przyzna 
punkty zgodnie z informacją poniżej: 

 

-za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 60 miesięcy – 0 pkt 
-za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o: od 12 do 23 miesięcy  - 5 pkt 
-za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o:  24 miesiący  lub więcej- 10 pkt 

  
Okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi 
w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.  
Zaoferowany termin gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy. W przypadku braku 
podania okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu 
gwarancji i rękojmi ponad minimalny  dopuszczalny okres i do oceny oferty i umowy z wykonawcą 
przyjmie minimalny okres, tj. 60 miesięcy, przyznając w kryterium0 pkt.  

 

c) doświadczenie Kierownika budowy Xr 
 
Zamawiający w ramach kryterium „doświadczenie Kierownika budowy” będzie przyznawał punkty 
za dodatkowe doświadczenie osoby (wskazanej w Załączniku nr 5b do SIWZ jako Kierownik budowy przy 
realizacji robót budowlanych spełniających wymagania opisane w Rozdziale VII pkt.1.3) b - tj. w ramach 
obiektu wpisanego do rejestru zabytków) na podstawie informacji zawartych w dodatkowym Wykazie 
doświadczenia do oceny w tym kryterium, który to Wykaz należy złożyć wraz z ofertą. 
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako Kierownik budowy posiada 
doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy: 
 
c1) - przy realizacji jednej dodatkowej roboty budowlanej spełniającej wymagania opisane w Rozdziale VII 
pkt.1.3) b (tj. o jedną więcej niż 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie ogrodzenia, z 
cegieł lub kształtek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
– otrzyma 5 punktów 
 
c2) - przy realizacji dwóch dodatkowych robót budowlanych spełniającej wymagania opisane w Rozdziale 
VII pkt.1.3) b (tj. o dwie więcej niż 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie 
ogrodzenia, z cegieł lub kształtek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków – otrzyma 10 punktów 
 
c3) - przy realizacji trzech dodatkowych robót budowlanych spełniającej wymagania opisane w Rozdziale 
VII pkt.1.3) b (tj. o trzy więcej niż 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie ogrodzenia, 
z cegieł lub kształtek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków – otrzyma 15 punktów 
 
c4) - przy realizacji czterech dodatkowych robót budowlanych spełniającej wymagania opisane w Rozdziale 
VII pkt.1.3) b (tj. o cztery więcej niż 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie 
ogrodzenia, z cegieł lub kształtek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków – otrzyma 20 punktów 
 
c5) - przy realizacji pięciu dodatkowych robót budowlanych spełniającej wymagania opisane w Rozdziale 
VII pkt.1.3) b (tj. o pięć więcej niż 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie 
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ogrodzenia, z cegieł lub kształtek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków – otrzyma 25 punktów 
 
c6) - przy realizacji sześciu lub więcej, dodatkowych robót budowlanych spełniającej wymagania opisane 
w Rozdziale VII pkt.1.3) b (tj. o sześć więcej niż 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub 
remoncie ogrodzenia, z cegieł lub kształtek ceramicznych, na betonowej podbudowie, w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków – otrzyma 30 punktów 
 
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Wykazu doświadczenie kierownika budowy 
stanowiącym Załącznik nr 05B do SIWZ, oferta, w kryterium – doświadczenie kierownika budowy, otrzyma 
0pkt. 
  

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która uzyska najwyższą sumę punktów obliczoną według  
wzoru:   Σ= Xc + Xg + Xr 

3. Każdy Wykonawca może zaproponować jedną ofertę cenową.  
4. W przypadku gdy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, 

Zamawiający spośród tych ofert, wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
7. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spełniającego wszystkie warunki udziału 

w postępowaniu, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego w SIWZ i uznana zostanie, zgodnie z postanowieniami SIWZ, za ofertę najkorzystniejszą. 

 

Rozdział XVI.  
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.  
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o wyborze zostanie umieszczona na  stronie 

internetowej Zamawiającego.  
3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.  
4. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy:  
1) dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, 

zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób, złożonym w celu potwierdzenia warunku 

określonego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ; 

2) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 750 000,00 zł (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

3) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na 

wartość nie niższą niż wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszego zamówienia , przy czym 

polisa CAR będzie wskazywać jako ubezpieczonych Zamawiającego i Wykonawcę oraz 

podwykonawców. Ubezpieczenie musi również obejmować wszelkie ryzyka w zakresie uszczerbku 

w mieniu i na osobach i w zakresie odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, a także 

obejmować materiały użyte do wbudowania, prowadzone roboty budowlane, ubezpieczenie od 

kradzieży; 4)  
5) wykaz pracowników realizujących zamówienie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie 

z zapisem określonym w Rozdziale III ust. 13 SIWZ; 
6) kosztorys, który będzie miał charakter pomocniczy np. będzie służyć do rozliczenia robót w razie 

odstąpienia od umowy oraz robót dodatkowych i zaniechanych oraz na podstawie którego będą 
określane ceny do płatności częściowych.  

5. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy 
wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz 
z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby wymienionej w powyższym dokumencie lub do tego 
umocowanej – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona notarialnie.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców 
zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a oraz 36b ust 2 i 36ba u Pzp. 

 
 Rozdział XVII. 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
1. Zgodnie z art. 147 ustawy, Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w 
ofercie i musi być wniesione przed zawarciem umowy.  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub kilku następujących formach:  
4) pieniądzu, na numer rachunku bankowego Zamawiającego: 

 BGK 21 1130 1017 0020 1462 9420 0021,  
3) 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 pkt 2 ustawy z dnia 9 

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

3. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu określa wzór umowy. 
4. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać:  

1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia , gwaranta / poręczyciela 
(podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 
3) kwota gwarancji / poręczenia,  
4) termin ważności gwarancji / poręczenia,  

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób 
niezgodny z umową 

6) uprawnienie Beneficjenta do dokonania wypłaty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 13 -  
w przypadku okoliczności tam wskazanych 7)  

5. Oznaczenie beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Polska Akademia Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.   

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej lub poręczenia, ważność gwarancji/poręczenia powinna obowiązywać: 

 od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane + 30 dni, dla całości kwoty zabezpieczenia, 

 od dnia upływu ważności całości zabezpieczenia wyliczonego wg zasady opisanej powyżej, do 15  
dnia po upływie okresu rękojmi za wady wynikającego z oferty Wykonawcy, dla części zabezpieczenia 
określonej w ust. 12 

7. Dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie 
Beneficjenta wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez 
Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. W dokumencie tym, 
gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych 
warunków (np. żądania przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 
Zamawiającego, bądź żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, poza dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 
Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle gwarancji/poręczenia winno być 
prawo polskie, a sądem właściwym, sąd miejscowo właściwy według siedziby Beneficjenta.  

8. Dokument zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, przed podpisaniem 
umowy, musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.  

9. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 
dostarczony przed zawarciem umowy.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy 
lub nienależytego wykonania umowy.  

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

13. Zgodnie z art. 150 ust. 7-9 Ustawy, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 
lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 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 powyżej 
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Uprawnienie Beneficjenta do dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 13, powinno wprost wynikać z treści 
dokumentu zabezpieczenia.  

15. Zobowiązanie, o którym mowa w ust.13 powinno przyjąć formę pisemnego oświadczenia Wykonawcy.  

 

Rozdział XVIII.  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł 
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

1. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest na podstawie 
postanowień umowy przewidzianych w §19 umowy 
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2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 07 do SIWZ. 

 

Rozdział XIX.  
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
Rozdział XX. 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi, Al. Na Skarpie 

20/26, 27, 00-488 Warszawa, sekretariat@mz.pl; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk  jest Pani Tamara Rogowska, 

iod@pan.pl ; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa i remont 
ogrodzenia i płyty betonowej w  Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27”, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana  - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o 
zamówienie publiczne ; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, lub ustawę z dnia 13 
października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) lub inne przepisy 
prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), oraz przez okres archiwizacji dokumentów 
wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

2
; 

− 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

3
;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 
lit. b RODO.  

 
 
Załączniki:  
zał. 01 Formularz ofertowy, 

                                                                 
2
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:iod@pan.pl
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zał. 02 Oświadczenie - podstawy wykluczenia, 
zał. 03. Oświadczenie - warunki udziału,  
zał. 04 Wykaz robót budowlanych, 
zał. 05A Wykaz osób 
zał. 05B Wykaz doświadczenia Kierownika budowy  
zał. 06 Oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej,  
zał. 07 Wzór umowy,  
zał. 08 Projekty Budowlane,  
zał. 09 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  
zał. 10 Przedmiar Robót. 
 


