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Numer sprawy: ZP-PN.1.2020 Dęblin, dnia 28.09.2020 r. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  
Nazwa zamówienia publicznego: 
 

Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę 
izolowanych miejsc postojowych statków powietrznych na terenie 

ekspozycji plenerowej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 
 

 
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 
 
1.1. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do 

udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę izolowanych 
miejsc postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum 
Sił Powietrznych w Dęblinie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

1.2. Dane Zamawiającego: 
Nazwa i adres:  Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 

 08-530 Dęblin. 
Strona internetowa: https://muzeumsp.pl  
Adres e-mail:  sekretariat@muzeumsp.pl  
Godziny urzędowania:  pn. – pt. 7:30 – 15:30. 
Numer telefonu: 261 519 450. 
Numer faksu:  261 519 450. 

1.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia 
odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne 
zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować 
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego. 

1.4. Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie  
o zamówieniu oraz SIWZ: https://muzeumsp.pl. Zamawiający udostępnia SIWZ wraz 
z załącznikami na stronie internetowej do upływu terminu składania ofert. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej 
dalej ustawą Pzp. 

2.2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych 
ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 
oraz art. 39-46 ustawy Pzp. 

2.5. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa Pzp. 
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2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2453). 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2479). 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128). 

2.6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny 
dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia 
postępowania przetargowego. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem przetargowym nie zostało 
podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
4) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia Podwykonawcom. 
5) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm Podwykonawców (stosowny wykaz zawiera Załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ). 

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

7) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

8) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9) Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców zostały 
opisane w Załączniku nr 11 – Wzór umowy. 

10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67  
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
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3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45212313-3  – Roboty budowlane w zakresie muzeów 
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223300-9 – Roboty budowlane w zakresie parkingów 

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę izolowanych 
miejsc postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum 
Sił Powietrznych w Dęblinie. 
1) Zakres robót obejmuje wykonanie izolowanych miejsc postojowych opisanych  

w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie 
budowlanym na planie sytuacyjnym pod numerem 2,  w ilości 2 szt. o wymiarach 
długość – 34,0 m, szerokość – 24,0 m (wspólny wał dzielący stanowiska),  
o nawierzchni betonowej, w tym w szczególności: 
a) Wykonanie korytowania. 
b) Wykonanie zagęszczeń. 
c) Wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych. 
d) Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych typu IOMB. 
e) Plantowanie skarp i korony nasypów, dna wykopów, darniowanie oraz 

humusowanie skarp. 
f) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 
g) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. 
h) Obsługa geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego. 
UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje tyko i wyłącznie wykonanie 
izolowanych miejsc postojowych bez ukryć w obwałowaniu, nie obejmuje 
pozostałych elementów zagospodarowania terenu opisanych w dokumentacji. 

2) Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do 
SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9 do 
SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny oferty  
– Załącznik nr 10 do SIWZ. 

3) Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace 
konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do 
wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej  
i przepisy prawa, w szczególności: 
a) Prowadzenie robót w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę muzeum oraz  

zapewniający bezpieczeństwo osób zwiedzających muzeum, osób 
zatrudnionych w muzeum oraz eksponatów zgromadzonych na ekspozycji 
plenerowej. 

b) Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w tym zabezpieczenia pod 
względem bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji. 

c) Naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas wykonywania robót. 
d) Odtworzenie terenu po prowadzonych pracach zimnych wraz z obsianiem 

trawą terenu po wykopach. 
e) Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji 

odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.  
z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 
wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność 
i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania. 

f) Usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco. 
3.4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie 
robót budowalnych w przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy 
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pracownicy wykonujący roboty budowlane na budowie z wyłączeniem osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

3.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.4 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 
1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny. 
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wyżej wymienionych wymogów. 
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane  
w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
opisane w punkcie 3.4 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający 
może żądać poniższych dowodów: 
1) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2) Poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopia umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania. 

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4) Poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).  
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3.7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 SIWZ 
czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy – Załącznik  
nr 11 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 
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lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.4 SIWZ czynności. 

3.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.9. Informacje dodatkowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) tj. kierownika budowy 
posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej. 

2) Po podpisaniu umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów 
potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, o których mowa w pkt. 3.9. ppkt. 1) SIWZ, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniają wymagania określone 
w ustawie Prawo budowlane. 

3) Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie 
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: ustawą Prawo 
budowlane, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(t.j. Dz.U. z 20120 r., poz. 1219), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), oraz zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

4) Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi 
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć 
na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 

5) Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót są 
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 
jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem 
spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji  
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia 
zachowania tych parametrów spoczywa na Wykonawcy. 

6) Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, że zagwarantują one realizację 
zamówienia zgodzie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach. 

3.10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonywanie zamówienia przez cały okres realizacji umowy. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako 

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

4) Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faks, 
adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego 
wykonania zamówienia. 

3.11. Wymagania organizacyjne: 
1) Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt, na własne ryzyko,  

z zakupionych przez siebie fabrycznie nowych materiałów i wbudowywanych 
urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową oraz podpisaną umową. 
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2) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym 
podpisany zostanie protokół końcowy odbioru robót. 

3.12. Wymagania dotyczące gwarancji: 
1) Zmawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, 

wbudowane urządzenia oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 36 
miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji. 

2) Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących 
się do gwarancji i reklamacji zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną 
część niniejszej specyfikacji. 

3) Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. 
3.13. Finansowanie zamówienia: 

Zamówienie to jest finansowane z budżetu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie  
ze środków finansowych w ramach przyznanej dotacji celowej na modernizację 
wystawy plenerowej – przyjęcie do kolekcji, transport, konserwacja i adaptacja do 
celów wystawienniczych eksponatów muzealnych. Dotacja celowa została przyznana 
przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Departamentu 
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 

warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, 
dotyczące w szczególności: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Określenie warunków. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Określenie warunków. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Określenie warunków. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co 
najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie lub 
przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg, parkingów, konstrukcji 
drogowych o wartości minimalnej 150 000,00 zł brutto każde. 

5.2. Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby. 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, 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. 

2) Wykonawca, w sytuacji, gdy 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 
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niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w którym zostanie 
określony: 
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 wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

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

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

5) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie 
żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 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, o których mowa w pkt. 
5.2. ppkt. 1) SIWZ. 

5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia będą mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
6.2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcy na 

podstawie: 
1) Art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp w stosunku, do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1228). 

2) Art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
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Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie  
z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6.4. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone 
przez Zamawiającego. 

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

6.6. 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 Pzp. 

6.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed 
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 
zapewnienia konkurencji. 

6.8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, 
dokona najpierw 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 będzie uchylał się od 
zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą 
spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

6.9. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodleganie wykluczeniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez 
Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, którymi Wykonawca powinien wykazać 
spełnianie tych warunków oraz niepodleganie wykluczeniu (na zasadzie warunku 
granicznego – spełnia / nie spełnia). 

6.10. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane  
w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy te waluty na PLN, przyjmując jako 
kurs przeliczeniowy waluty średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
obowiązujący w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich 
innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym 
adresem: http://www.nbp.pl. 

6.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie 
wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykażą braku podstaw 
do wykluczenia. 

6.12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może 
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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1) Każdy z warunków określonych w pkt. 5.1 SIWZ winien spełniać co najmniej 
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 

2) Warunki określone w pkt. 6.1 i 6.2 SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców 
samodzielnie. 

6.14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą, 
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium, 
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym 
wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia  
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1398 ze 
zm.),  
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
6.15. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 

 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  
BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
7.1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę razem z ofertą w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp  
(wg. Załącznika nr 2 do SIWZ). 

2) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
(wg. Załącznika nr 3 do SIWZ). 

3) Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert wyżej 
wymienione oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie,  
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,  
o którym mowa w ppkt. 1) i ppkt. 2). 
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5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenia wymienione w ppkt. 1) i ppkt. 2) składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

7.2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp należy złożyć odpis  
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, które zostały określone przez Zamawiającego  
w pkt. 5.1 SIWZ należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty – (wg. Załącznika nr 7 do SIWZ – „Doświadczenie zawodowe”). 

3) 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 dokumentu wymienionego  
w pkt. 7.2 ppkt. 1 SIWZ. 

7.3. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu  
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, dotyczącej kwoty, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 ustawy Pzp należy złożyć oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg. Załącznika nr 6 do 
SIWZ). 

2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,  
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu (wg. Załącznika nr 6 do SIWZ). 

7.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7.2. i 7.3. SIWZ nie są dołączane do 
oferty. 

7.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona,  
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, 
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jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). 

7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 

7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w niniejszym rozdziale, 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. 

7.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Oświadczenia określone w pkt. 7.1 SIWZ oraz dokumenty wymagane w pkt. 7.2 

ppkt. 1) i w pkt. 7.3 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
2) Dokumenty wymagane w pkt. 7.2 ppkt. 2) SIWZ winny być złożone wspólnie 

przez Wykonawców. 
7.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2 ppkt. 1) 
SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. 

7.12. Dokument, o których mowa w pkt. 7.11 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.13. 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 pkt. 7.11 SIWZ, 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. Zapisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się 
odpowiednio. 

7.14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej 
Wykonawców (konsorcja / spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo / upoważnienie do 
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno 
być dołączone do oferty. 

3) W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej 
wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed 
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podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym 
terminie zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7.15. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 
1) Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1282 ze zm.) składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 
dotyczą. 

3) Oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1. SIWZ składane są w formie pisemnej  
w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wyżej 
wymienionych podmiotów. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie  
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. 

8) Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli znak ten jest nieczytelny, 
lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 
pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska 
podpisującego. 

9) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

10) Zaleca się wykorzystanie przez Wykonawców załączonych wzorów dokumentów 
– załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,  
a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co 
do treści dokumentów. 

7.16. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne  

z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 
2) Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 
3) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub 

oznacza w wybrany przez siebie sposób. 
4) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy 

ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne  
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z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

5) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika 
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

6) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) poprzez 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. 

7) Następstwem stwierdzenia nieuprawnionego zastrzeżenia poufności części oferty 
przez Wykonawcę jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji,  
o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

 
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTOW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
8.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji. 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 
faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 r., 
poz. 1041). 

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer 
faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy 
kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ. 

5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer 
faksu Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ. 

6) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
należy kierować na adres e-mail Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej 
SIWZ. 

7) W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści 
SIWZ Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawcy przesyłali również treść 
pytań w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl. 

8) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania. 

9) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
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8.2. Wyjaśnienie treści SIWZ. 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp. 
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku. 

4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 
ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania 
źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego  
w części przewidzianej dla przetargów. 

8.3. Modyfikacja treści SIWZ. 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zamieszczone 

zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące 
przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to 
niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 
zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. Informacja ta zostanie również zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie prawa i zobowiązania 
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert na czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. 

5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia 
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” 
Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej. 

8.4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert. 
1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania 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. 
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2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp. 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

6) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy 
Pzp podlega odrzuceniu. 

7) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177), 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie, 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

8) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt. 7) SIWZ, 
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8.4. ppkt. 7) 
SIWZ. 

9) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, 
spoczywa na Wykonawcy. 

10) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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8.5. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania  
się z Wykonawcami są: 
1) Wojciech Kopeć – Kierownik Działu Administracji – tel.: 261 519 450. 
2) Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych – tel.: 261 519 450. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN. 
9.2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  

– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 

9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego nr 14 1130 
1206 0028 9173 1320 0005  przed upływem terminu składania ofert, z adnotacją 
„Postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.1.2020 – wadium”. 

9.4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 
uznania na rachunku Zamawiającego. 

9.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału. 
9.7. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winny 

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające 
do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze 
strony gwaranta / poręczyciela. 

9.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 
wniesione w sposób nieprawidłowy. 

9.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.14 
SIWZ. 

9.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co 
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spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
9.15. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
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. 

 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
10.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
11.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony według załączonego 
wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia. 

4) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
sporządzone według załączonego wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
o zamówienie publiczne sporządzone według załączonego wzoru – Załącznik nr 3  
do SIWZ. 

6) Zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku, gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp sporządzone  
według załączonego wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

7) Wypełniony formularz kalkulacja ceny oferty sporządzony według załączonego 
wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

11.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

11.3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
11.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
11.6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a kartki spięte (zszyte)  

w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
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11.7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym 
postępowaniu znajduje się w punkcie 7. „Wykaz oświadczeń i dokumentów, 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania” niniejszej SIWZ. 

11.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzoną 
własnoręcznym podpisem. 

11.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę 
winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie  
1.2 niniejszej specyfikacji oraz opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy 
oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
OFERTA NA PRZETARG: 

 
Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę izolowanych 

miejsc postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji plenerowej  
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 

 
„Nie otwierać przed przetargiem!” 

 
11.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
12.1. Oferty należy składać na adres lub w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Sił 

Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w sekretariacie do 
dnia 16.10.2020 r. do godz. 10:00. 

12.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

12.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

12.4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Muzeum Sił Powietrznych Dęblin, ul. Lotników 
Polskich 1, 08-530 Dęblin, Aula, dnia 16.10.2020 r. o godz. 10:30. 

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wyżej wymienionej 
informacji. 

12.7. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa oraz 
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 
3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
13.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
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13.2. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem 
przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi 
mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia. 

13.3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

13.4. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Wykonawcy – zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.). 

13.5. Cena całej oferty winna wynikać z załączonego do oferty formularza „Kalkulacja ceny 
oferty” sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ i winna obejmować: 
1) Koszt wykonania robót, w tym: urządzenia, materiały, sprzęt, robociznę, koszt 

transportu, montażu i dostaw, uwzględniającą wykonanie wszystkich robót 
budowlanych, wynikających z dokumentacji projektowej, STWiOR i SIWZ. 

2) Koszt zabezpieczenia robót. 
3) Koszt przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób i badań. 
4) Koszty związane z odpadami. 
5) Narzuty i dodatki dla Wykonawcy. 
6) Koszt obowiązków kierownika budowy. 
7) Sporządzenie planu „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. 
8) Organizację i koszty zaplecza budowy. 
9) Opłaty za energię elektryczną terenu budowy i zaplecza budowy oraz inne 

niezbędne media. 
10) Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych. 
11) Koszty związane z odbiorami wykonanych robót. 
12) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
13) Koszty obsługi geodezyjnej zadania, w tym sporządzenie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. 
14) Odtworzenie uszkodzonych znaków geodezyjnych. 
15) Opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, 

telekomunikacja, zakład gazowniczy, itp.), 
16) Opłaty, w szczególności ewentualne opłaty środowiskowe za składowanie gruzu, 

ziemi i innych materiałów. 
17) Ubezpieczenie terenu budowy. 
18) Inne koszty (o ile występują) nie wymienione wyżej a ponoszone przez 

Wykonawcę. 
19) Naliczony podatek VAT. 

13.6. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 
13.7. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY 

 
14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 
1) Oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 
2) Z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejszą specyfikacją. 
3) Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione. 
4) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 
5) Wniesiono poprawnie wadium. 

14.2. Kryteria oceny ofert. 
1) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im 

odpowiednią wagę punktową: 
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Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena (C) 60 % 

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia (G) 40 % 

 
2) Zasady oceny ofert według kryterium Cena (C). 
  

�������	� =  
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 � 60 ��� 

 
3) Zasady oceny ofert według kryterium Gwarancja na przedmiot zamówienia (G). 

Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy. Za każde 12 
miesięcy gwarancji powyżej 60 miesięcy przyznane zostanie 20 pkt., przy czym 
maksymalnie można uzyskać 40 pkt. Gwarancja udzielona powyżej 60 miesięcy 
będzie punktowana maksymalnie przyznanymi 40 pkt. W przypadku podania 
okresu krótszego niż 60 miesięcy lub nie podania okresu gwarancji Zamawiający 
odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Za okresy pośrednie 
oferta otrzyma ocenę jak za okres krótszy. Zamawiający w niniejszym kryterium 
przyzna oferentom punkty za udzieloną gwarancję na następujących zasadach: 
• Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – 0 pkt. 
• Wykonawca udzieli 48 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – 20 pkt. 
• Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – 40 pkt. 

14.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: 
 

LP = C + G 
gdzie: 

• LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie, 
• C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Cena (C), 
• G – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Gwarancja na 

przedmiot zamówienia (G), 
 

14.4. Wynik. 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 
ilość punktów. 

14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
15.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. 

4) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

15.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert,  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający  
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi  
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

15.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
15.5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
15.6. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

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, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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, 

4) unieważnieniu postępowania, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 
mowa w pkt. 15.6. ppkt. 2) SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

15.8. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 15.6. ppkt. 1) i 4) SIWZ,  
na stronie internetowej. 

15.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, w terminie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 

15.10. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą. 

15.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
16.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako 
najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto 
przedstawionej przez Wykonawcę. 

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 
Następujących formach: 
1) W pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego nr 14 1130 1206 0028 9173 

1320 0005 z adnotacją „Postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego  
nr ZP-PN.1.2020 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. 

2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem 
pieniężnym. 

3) W gwarancjach bankowych. 
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 

16.3. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 
16.4. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz musi obejmować: 

1) 100 % zabezpieczenia – na okres realizacji umowy oraz 30 dni dłużej. 
2) 30 % zabezpieczenia – na okres rękojmi oraz 15 dni dłużej. 

16.5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 
żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania 
umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 

16.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może w uzgodnieniu  
z Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

16.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka z dopuszczalnych form. 

16.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem 
umowy. 

16.9. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
tj. od daty podpisania protokołu odbioru robót. 

16.10. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30 % wartości zabezpieczenia. 

16.11. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie 16 niniejszej specyfikacji, jest zwracana 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

16.12. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. 
 
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
 
17.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych  
w ofercie. 

17.2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji. 
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17.3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 
dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy  

w przypadku: 
a) urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej 

zmianie, 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
c) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie 
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 
pod warunkiem zamiany na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co 
najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które 
stanowiły podstawę wyboru oferty oraz pod warunkiem nie zwiększania ceny, 

d) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu 
powierzonych robót, jak również zmiana Podwykonawcy, po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego Podwykonawcy. 

2) Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia robót  
w przypadku: 
a) zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego, 
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, wystąpienia 

konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, skutkujące 
wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, 

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek 
lub zmian w projekcie, w szczególności powodującej konieczność uzyskania 
decyzji, zgód, uzgodnień, 

d) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  
– zmiana w rozwiązaniach projektowych – jeżeli są one uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych  
lub usprawnienia procesu budowy, 

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
f) zaistnienia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej 

niezinwentaryzowanej geodezyjnie, 
g) zlecenia Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania robót budowlanych 

mających wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, 
h) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 
i) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie, 
j) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego 

upoważnione, 
k) wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 
l) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
m) konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 

organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 
3) Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas 

opóźnienia spowodowanego wymienionymi w ppkt. 2) okolicznościami. 
4) W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w pkt. 17.3 ppkt. 2) lit. b), c)  

i f) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy pod warunkiem, że: 
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a) zmiany te spowodują wzrost kosztów realizacji zamówienia, 
b) Wykonawca złoży pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia  

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany oraz propozycją wyceny robót. Wykonawca w szczególności 
zobowiązany jest wykazać, że zmiany umowy mające wpływ na termin jej 
realizacji w przypadkach opisanych w pkt. 17.3 ppkt. 2) lit. b), c) i f) mają 
wpływ na koszty realizacji zamówienia. 

c) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 17.3 ppkt. 2 lit. 
b), c) i f) na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem 
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

17.4. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku wystąpienia 
okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp. 

17.5. Zmiany postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

17.6. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie 
sporządzonego przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. 
Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

17.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

stronami. 
 
18. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM  

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
18.1. 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”, informuję, że: 
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych  

w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, tel.: 261 519 450, faks: 261 519 450, adres  
e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl. 

2) W razie  pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu  
z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem  
e-mail: inspektor@muzeumsp.pl. 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej 
(etap I) w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji 
dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej” znak  
ZP-PN.1.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) 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 Pzp. 

5) 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. 

6) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / 
Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 



 

Strona 27 z 29 

Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp. 

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

8) Posiada Pani / Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani  

/ Pana dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (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), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 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), 

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

9) Nie przysługuje Pani / Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) 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. 

 
19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

19.2. 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 Pzp. 

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) Określenia warunków udziału w postępowaniu. 
2) Opisu przedmiotu zamówienia. 
3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 
4) Odrzucenia oferty odwołującego. 
5) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 
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19.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

19.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

19.9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

19.13. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198 ustawy 
Pzp. 

 
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
18.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert 

od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

18.2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,  
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów, 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty,  
4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz  

w czasie godzin jego urzędowania, 
5) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę  

0,30 zł. 
18.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników 

pocztą, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn 
technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 

18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacją zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
21. ZAŁĄCZNIKI 
 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy. 
2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
3) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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4) Formularz zobowiązanie innych podmiotów. 
5) Formularz kalkulacja ceny oferty. 
6) Wzór informacji o powiązaniach kapitałowych. 
7) Formularz doświadczenie zawodowe. 
8) Dokumentacja projektowa. 
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
10) Przedmiar robót. 
11) Wzór umowy. 

 
 
 
 
 Zatwierdzam Specyfikację Istotnych 
 Warunków Zamówienia 
 
 
 
 ZZZZZZZZZZZZZZZ.. 
 (data i podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 


