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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

 
Dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot kreślonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pod nazwą: 

 

 

DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW 
Rozbudowa infrastruktury  

magazynowo – konserwatorsko- wystawienniczej 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

 

 

Nr postępowania: MPP-01-2019 

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1 CZĘŚĆ I SIWZ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 CZĘŚĆ II SIWZ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

3 CZĘŚĆ III SIWZ III – Projekt Umowy 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I (IDW) 
 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 

Dane kontaktowe: 

Godziny urzędowania: 7.00-15.00 

e-mail: sekretariat@lednica.pl 

fax /61/ 427 50 20 

tel. /61/ 427 50 10 

strona internetowa zamawiającego: www.lednicamuzeum.pl  

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(dalej „SIWZ”). 

 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - dalej „PZP”) oraz 
aktów wykonawczych do PZP. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień  
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
PZP, tj. o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 €.  

2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. 
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do 
przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
W przypadku, gdy Wykonawca ten nie potwierdzi, że spełnia warunki udziału  
w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1  
PZP wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów. 

 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu p.n.: „Dziedzictwo 
Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo - konserwatorsko-
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wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot zamówienia: 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 

 

Dodatkowe przedmioty: 

42113161-0 Osuszacze 

42961000-0 System sterowania i kontroli 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego 
sterowania  

32573000-0 Komunikacyjny system sterowania 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SIWZ – 
Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca 
lub podwykonawca, który skieruje do wykonywania robót budowlanych swoich 
pracowników wykazał się zatrudnieniem tych osób w ramach umowy o pracę w 
okresie, w którym dana czynność ma być wykonywana. 

3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z:   

- pracami ogólnobudowlanymi; 
- montażem infrastruktury technicznej.  
 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności określone przez 
Zamawiającego w punkcie 3.2. będą przez niego zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu art. 22§1 Kodeksu pracy, chyba, że przepisy obowiązującego 
prawa stanowią inaczej. 

 
Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie, których Wykonawca wykaże, ze ww. 
czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz  
w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz co do 
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zasady nie ma on zastosowania do Kierownika prac. Wymóg ten nie dotyczy także 
osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace 
związane z ww. czynnościami.  

3.3. 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 3.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

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

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku, gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia 
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych 
osobowych osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany 
jest do pozyskania tych danych i złożenia oświadczenia o następującej treści: 
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.6. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel 
(przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektów, których 
dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania 
oferty.  Warunkiem udziału w wizji lokalnej jest zgłoszenie chęci udziału w wizji 
lokalnej w formie mailowej na adres e-mail: sekretariat@lednica.pl, do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający 
wyznaczy termin wizji i poinformuje o nim Wykonawców, zamieszczając informację o 
dacie i godzinie wizji, na stronie internetowej. 

3.7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym w SIWZ za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
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specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze 
niż przywołane w części II SIWZ. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych 
jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia, zgodnie z procedurą opisaną w 
części II SIWZ. 

 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają minimalne 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania Umowy. 
 
 

5.  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 
4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego”. Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego 
regionu”. 

 
 
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE 
TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 PZP.  

 
 
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

 

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 PZP. 

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 
i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 
398, 685, 1544 i 1629) art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 
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8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

8.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 

8.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu. 

  

8.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

8.1.2.1. Warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada 
w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe 
lub zdolność kredytową, w wysokości, co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć 
milionów złotych). 

8.1.3.  zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

8.1.3.1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie), wykonał 2 zamówienia na roboty budowlane, z których każde 
obejmowało wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto każda (słownie: 
sześć milionów złotych). 

 

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu - wykonania wyżej wskazanych robót 
budowlanych w wyszczególnionym zakresie prac branży budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej - Wykonawca może wykazać poprzez zsumowanie przedstawianego 
doświadczenia, tzn., że Wykonawca może wykazać w ramach dwóch 
wykonanych zamówień, z których każde obejmowało wykonanie robót 
budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, o wartości nie 
mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto każda (słownie: sześć milionów złotych) lub 
łącznie w sześciu odrębnych zamówieniach o łącznej wartości min. 12.000.000,00 
zł brutto (słownie dwanaście milionów złotych), przez co rozumie się, iż 
Wykonawca może wykazać, iż wykonał odrębnie: 
- 2 zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie 
robót budowlanych w branży budowlanej, 
- 2 zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie 
robót budowlanych w branży sanitarnej, 
- 2 zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie 
robót budowlanych w branży elektrycznej. 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek musi być 
spełniony w całości, przez co najmniej jednego z Wykonawców. 
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8.1.3.2. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje następującymi osobami: 

Lp. Funkcja  Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wymagana 
minimalna 
liczba osób 

1. Kierownik budowy Uprawnienia budowlane: 
Wymagane uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej; 
Doświadczenie zawodowe:  
w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 
realizacji, co najmniej dwóch zrealizowanych 
pełnobranżowych robót budowlanych o 
wartości zamówienia nie niższej niż 
1.000.000,00 zł brutto każda (słownie: jeden 
milion złotych)  

1 

2. Kierownik robót 
sanitarnych 

Uprawnienia budowlane: 
Wymagane uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Doświadczenie zawodowe: 
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
kierownika robót przy realizacji, co najmniej 
dwóch robót budowlanych obejmujących min. 
wykonanie instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości 
zamówienia nie niższej niż 500.000,00 zł 
brutto każda (słownie: pięćset tysięcy 
złotych). 

1 

3. Kierownik robót 
elektrycznych 

Uprawnienia budowlane: 
Wymagane uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych lub elektroenergetycznych. 
 Doświadczenie zawodowe: 
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
kierownika robót przy realizacji, co najmniej 
dwóch robót budowlanych obejmujących 
wykonanie instalacji elektrycznych o wartości 
zamówienia nie niższej niż 300 000,00 
złotych brutto każda (słownie: trzysta tysięcy 
złotych). 

1 

4. Automatyk specjalista w zakresie robót AKPiA  
Kwalifikacje zawodowe; 
Wykształcenie wyższe, techniczne – elektryk, 
elektronik, automatyk 
Doświadczenie zawodowe: 
Minimum 36 miesięcy na stanowisku 
związanym z montażem, rozruchem w 
dziedzinie systemów kontrolno - 
pomiarowych i automatyki.  
 

1 
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Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 późn. zm.) 

 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji przez jedną osobę. 

Powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie. 

 

8.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych 
zgodnie z Rozdziałem 9 IDW. 

8.3. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP 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. 

 
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

9.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o 
których mowa w pkt 7 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 Wykonawca będzie obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w 
niniejszej SIWZ): 

9.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik 
nr 2 do IDW 

9.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do IDW 

 

9.2. W celu definitywnego, potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu na żądanie Zamawiającego Wykonawca, przedkłada: 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 10 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 
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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, 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, 

9.3. W celu definitywnego, potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego Wykonawca, przedkłada: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1 PZP. 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, określone 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy (załącznik nr 5 do IDW). 

d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy (załącznik nr 5 do IDW). 

Dokumenty wskazane w punkcie 9.2 i 9.3. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w 
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 
Dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez 
Zamawiającego.  

9.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP 
Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 
do IDW). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 
(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór 
oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do IDW. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich 
Wykonawców.  
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9.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 8 IDW, 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. 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 9.5 
IDW wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

b) 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 PZP. 

c) 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. 

d) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 
szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

- 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. 

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 zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt Rozdziale 9.1. IDW 

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zobowiązany jest do 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
Rozdziale 9.2. i 9.3. IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów. 

9.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

a) o których mowa w pkt 9.3. lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
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której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 PZP; 

b) o których mowa w pkt 9.3. lit b) 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.  

9.7. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.3. lit. a) oraz pkt. 9.6. lit. b) powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

9.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6., 
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. Postanowienia pkt. 9.7. stosuje się 
odpowiednio. 

9.9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

9.10. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to 
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

9.11. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum):  
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

c) oświadczenia określone w rozdziale 9.1. składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
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.  

d) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą 
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do 
zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu 
każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 

g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 
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9.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

 
 
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

10.1. Wszelkie informacje związane z postępowaniem Wykonawcy zobowiązani są 
przekazywać do:  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

e-mail: sekretariat@lednica.pl 

fax /61/ 427 50 20 

tel. /61/ 427 50 10 

od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

10.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy 
poczty elektronicznej. 

10.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

10.4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o 
wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

10.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

10.8. SIWZ jest udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.lednica.pl) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych zgodnie z art. 42 ust. 1 PZP. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że nie będzie przekazywał Wykonawcom SIWZ w formie papierowej. 
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10.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: 

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

11.2. 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 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 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

11.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 

Bank PKO BP SA O/Gniezno 

nr rachunku: 93 1020 4115 0000 9402 0040 5217 

z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu Dziedzictwo 
pierwszych Piastów nr postępowania MPP-01-2019. 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Zaleca się, aby 
treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym wzór nr 9 do IDW. 

11.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone: 

a) w oryginale w osobnej kopercie dołączonej do oryginału oferty oraz  

b) w kopii dołączonej do oryginału oferty 

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zgodnie z art. 89 
ust. 1  pkt  7b) PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione 
lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia 
wadium. 

11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 
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b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 
określenie przedmiotu zamówienia 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/ poręczenia, (który nie może być krótszy niż termin 
związania Wykonawcy złożona przez niego ofertą), 

e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo  
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 
ust. 5 PZP. 

 
 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1 Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z 
art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.2 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. 

 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona 
czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 
uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 

13.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno 
być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

13.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

13.5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
SIWZ. 

13.6. Oferta musi zawierać: 

a) formularz oferty (załącznik nr 1 do IDW); 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu; 

c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty 
Wykonawca dołączy pełnomocnictwo; 

d) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie 
tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia; 

e) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
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13.7. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta 
(opakowanie) ma być opisana: 

Adres Zamawiającego 

Oferta – przetarg nieograniczony nr MPP-01-2019 na: 

DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury 
magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy 

Nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 11:30 

Adres Wykonawcy 

13.8. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona 
przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do 
czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku 
zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie 
koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego 
opisu. 

13.9. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma 
być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób 
upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie 
prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia 
zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku. 

13.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

13.11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy PZP. 
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., Nr 1010), wówczas 
informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem 
zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 
„Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w 
pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na 
formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na 
wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

13.12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do 
odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej 
części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

13.13. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. 

13.14. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 
jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 
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13.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

13.16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta 
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 

13.17. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego 
otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

13.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych 
zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

13.19. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane 
nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone 
Wykonawcy. 

13.20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe 
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

 
 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

14.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: 

 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Dziekanowice 32 
62-261 Lednogóra 
 
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  12.08.2019 r. do godz.  11:00 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2019 r. o godz. 11: 30 w siedzibie Zamawiającego w 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, Lednogóra. 

14.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

14.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
− kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
− firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
− ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
14.6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  
o złożeniu oferty po terminie. 

14.7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 
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15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

15.1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. Cena 
musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający 
przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym 
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki 
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 
grosza. 

15.3. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 
obowiązującej na dzień składania ofert. 

15.4. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające z Projektu umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia 
ceny łącznej wynikającej z oferty. 

15.5. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego  
(w formularzu oferty – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1) 
informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie 
uznawane, jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług.  

 
 

16. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT. 

16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny 
ofert: 

 

 

Cena (C) – 60% 

Doświadczenie kluczowego personelu (D) – 20% 

Gwarancja – 10 % 

Jakość – 10 % 
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Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 
otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1. Cena (C) 60 60 

2 Doświadczenie kluczowego personelu (D) 20 20 

3  Gwarancja (G) 10 10 

4. Jakość (J) 10 10 

 

16.2. Zasady punktacji w kryterium: 

16.2.1. Kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 
punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru 

Pi (C) =  (Cmin/Ci)*60 pkt 

gdzie: 

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" 

Cmin 
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert 

Ci cena oferty badanej "i" 

W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod 
uwagę: wartość brutto zamówienia. 

 

16.2.2. Kryterium „Doświadczenie kluczowego personelu” (D) – kryterium doświadczenia 
kluczowych specjalistów będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji złożonej 
przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. Oferty, w których nie zostanie złożona 
powyższa deklaracja, otrzymają w tym kryterium 0 punktów. Najkorzystniejsza oferta 
w ramach tego kryterium może uzyskać 20 pkt. 

 

16.2.2.1. Kryterium doświadczenia – Kierownik budowy uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej; 

 

a) Zamawiający przyzna 0 punktów ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej, który pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji dwóch 
pełnobranżowych robót budowlanych tj. obejmujących branże budowlaną, 
sanitarną i elektryczną o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł brutto każda. 

b) Zamawiający przyzna 5 punktów ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej, który pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji czterech 
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pełnobranżowych robót budowlanych tj. obejmujących branże budowlaną, 
sanitarną i elektryczną o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł brutto każda. 

c) Zamawiający przyzna 10 punktów ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej, który pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji sześciu 
pełnobranżowych robót budowlanych tj. obejmujących branże budowlaną, 
sanitarną i elektryczną o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł brutto każda. 

 

UWAGA: Wykonawca uzyska punkty w przypadku wpisania w Formularzu 
Oferty (w wykropkowanym miejscu) doświadczenia Kierownika budowy. W 
przypadku braku wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty, bądź 
wskazania innej wartości niż te określone powyżej, Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca dysponuje Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który pełnił funkcję kierownika 
budowy przy realizacji, dwóch robót budowlanych tj. obejmujących branże 
budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł 
brutto każda i przyzna w ramach kryterium 0 pkt. 

 

Wykonawca może wskazać maksymalnie doświadczenie Kierownika 
budowy wynoszące sześć robót budowlanych o wartości nie niższej niż 1 
000.000,00 zł brutto, każda. Wykazanie większego doświadczenia nie 
spowoduje naliczenia dodatkowych punktów za to kryterium. 

16.2.2.2. Kryterium doświadczenia – Kierownik robót uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

a) Zamawiający przyzna 0 punktów ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub 
robót przy realizacji dwóch robót budowlanych obejmujących min. wykonanie 
instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł 
brutto każda. 

b) Zamawiający przyzna 2,5 punktu ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub 
robót przy realizacji trzech robót budowlanych obejmujących min. wykonanie 
instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł 
brutto każda. 

c) Zamawiający przyzna 5 punktów ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub 
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robót przy realizacji czterech robót budowlanych obejmujących min. 
wykonanie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł 
brutto każda. 

 

UWAGA: Wykonawca uzyska punkty w przypadku wpisania w Formularzu 
Oferty (w wykropkowanym miejscu) doświadczenia kierownika robót.  

W przypadku braku wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty, bądź 
wskazania innej wartości niż te określone powyżej, Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca dysponuje kierownikiem robót, który pełnił funkcję kierownika 
budowy lub robót przy realizacji dwóch robót budowlanych obejmujących 
min. wykonanie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie niższej niż 
500.000,00 zł brutto każda i przyzna w ramach kryterium 0 pkt. 

 

Wykonawca może wskazać maksymalnie doświadczenie Kierownika robót 
wynoszące cztery roboty budowlane obejmujących min. wykonanie 
instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł 
brutto każda. Wykazanie większego doświadczenia nie spowoduje 
naliczenia dodatkowych punktów za to kryterium. 

 

16.2.2.3. Kryterium doświadczenia – Kierownik robót uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub 
elektroenergetycznych. 

 

a) Zamawiający przyzna 0 punktów ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych, który 
pełnił funkcję kierownika budowy lub robót przy realizacji dwóch robót 
budowlanych obejmujących min. wykonanie instalacji elektrycznych o wartości 
nie niższej niż 300.000,00 zł brutto każda. 

b) Zamawiający przyzna 2,5 punktu ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych, który 
pełnił funkcję kierownika budowy lub robót przy realizacji trzech robót 
budowlanych obejmujących min. wykonanie instalacji elektrycznych o wartości 
nie niższej niż 300.000,00 zł brutto każda. 

c) Zamawiający przyzna 5 punktów ofercie Wykonawcy, który wskaże 
Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych, który 
pełnił funkcję kierownika budowy lub robót przy realizacji czterech robót 
budowlanych obejmujących min. wykonanie instalacji elektrycznych o wartości 
nie niższej niż 300.000,00 zł brutto każda. 
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UWAGA: Wykonawca uzyska punkty w przypadku wpisania w Formularzu 
Oferty (w wykropkowanym miejscu) doświadczenia kierownika robót.  

W przypadku braku wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty, bądź 
wskazania innej wartości niż te określone powyżej, Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca dysponuje kierownikiem robót, który pełnił funkcję kierownika 
budowy lub robót przy realizacji dwóch robót budowlanych obejmujących 
min. wykonanie instalacji elektrycznych o wartości nie niższej niż 
300.000,00 zł brutto każda i przyzna w ramach kryterium 0 pkt. 

 

Wykonawca może wskazać maksymalnie doświadczenie Kierownika robót 
wynoszące cztery roboty budowlane obejmujących min. wykonanie 
instalacji elektrycznych o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto 
każda. Wykazanie większego doświadczenia nie spowoduje naliczenia 
dodatkowych punktów za to kryterium. 

 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia 
więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej 

 
 

16.2.3. Kryterium „Gwarancja” - znaczenie kryterium 10% 
Kryterium, będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu 
Oferta w zakresie oferowanego okresu gwarancji. Wykonawca określa okres 
gwarancji, w pełnych miesiącach, tj. 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesiące, 
liczonych od dnia wydania Świadectwa Przejęcia.  
Za zadeklarowanie okresu gwarancji zostaną przyznane punkty według 
następujących zasad: 
• okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt; 
• okres gwarancji 48 miesięcy – 5 pkt; 
• okres gwarancji 60 miesiące – 10 pkt 
 
W przypadku nie wskazania okresu oferowanej gwarancji lub wskazania 
innego okresu niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 
oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 36 miesięcy i przyzna w tym kryterium 
0 pkt. Wykonawca nie może zadeklarować okresu gwarancji krótszego niż 36 
miesięcy od dnia wydania Świadectwa Przejęcia. 
 
Wykonawca może wydłużyć maksymalnie termin gwarancji do 60 miesięcy. 
Wydłużenie jeszcze bardziej tego terminu nie spowoduje naliczenia 
dodatkowych punktów za to kryterium. 

 
16.2.4. Kryterium - Jakość – znaczenie kryterium 10 % 

Kryterium, będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu 
Oferta w zakresie oferowanego maksymalnego wskaźnika rocznego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W [kWh/(m2·rok) na 
potrzeby na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej budynków A1 i A2. 
  
Za zadeklarowanie okresu gwarancji zostaną przyznane punkty według 
następujących zasad: 
• wartość wskaźnika EPH+W = 60 [kWh/(m2·rok) – 0 pkt; 
• wartość wskaźnika EPH+W  ≤50<60 [kWh/(m2·rok) – 3 pkt; 
• wartość wskaźnika EPH+W  >45<50 [kWh/(m2·rok) – 6 pkt; 
• wartość wskaźnika EPH+W = 45 [kWh/(m2·rok) – 10 pkt 
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W przypadku nie wskazania oferowanego wskaźnika EPH+W lub wskazania 
innego wskaźnika niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca oferuje wskaźnik EPH+W = 60 [kWh/(m2·rok) i przyzna w tym 
kryterium 0 pkt.  
 
Wykonawca może obniżyć wskaźnik EPH+W poniżej 45 [kWh/(m2·rok), ale nie 
spowoduje to naliczenia dodatkowych punktów za to kryterium. 

 
 

16.3. Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę 
punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 
kryteriów, obliczoną według wzoru: 

 
P= (C) + (D) + (G) + (J) 
 
gdzie: 
 

P całkowita liczba punktów, jakie otrzyma oferta   
 (C) liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „Cena” 
(D) liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie kluczowego personelu” 
(G) liczba punktów przyznana za kryterium „Gwarancja” 
(J) liczba punktów przyznana za kryterium „Jakość” 

 
 

16.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów 
pozacenowych wskazanych w punktach 16.2.2., 16.2.3., 16.2.4. Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 
16.5.  Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej ofert  

z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

17.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 

a) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;  

b) przedłożyć Zamawiającemu:  

− umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

− polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności w zakresie określonym przedmiotem 
zamówienia.  

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane, jako uchylanie się przez 
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

17.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera Projekt Umowy stanowiący Część 
III SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
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wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem 
podanych w Projekcie umowy warunków ich wprowadzenia. 

 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 

18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z 
przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie PZP. 

18.2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 PZP, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

18.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 
180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

18.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.3. i 18.4. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

18. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.7. 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. 

18.8. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale 
VI PZP. 

 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
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19.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny całkowitej 
zamówienia podanej w ofercie.  

19.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

19.4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
przed zawarciem umowy.  

19.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank PKO BP SA O/Gniezno 

nr rachunku: 93 1020 4115 0000 9402 0040 5217 

19.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

19.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie:   

− 30 dni od daty zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy i uznania jej przez 
Zamawiającego za należycie wykonanie - w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia,  

− 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy (przy czym okres 
rękojmi jest równy okresowi gwarancji) -  w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia. 

19.8. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej 
IDW. 

 

 
20. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
I WARIANTOWYCH.  

 

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU. 
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23. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

 

24.  PODWYKONAWCY 

 
Szczegółowe postanowienia wymagań Zamawiającego, co do umów o 
podwykonawstwo zawarte zostały we Wzorze umowy – Część III SIWZ. 

 
17.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 
Projekt umowy stanowi część III SIWZ. 
 
Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach przewidzianych w 
części III SIWZ. 

 

26. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY 

 

Zamawiający nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w 
postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty oraz 
nie dopuszcza takiej możliwości.  

 

27. KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W POSTĘPOWANIACH O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, 
� Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, jest Pan Jarosław Bartkowiak, tel. tel. 61 427 50 
10 wew. 200, e-mail: sekretariat@lednica.pl 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. DZIEDZICTWO 



 

 

28 
SIWZ I – Instrukcja dla Wykonawców – DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 
konserwatorsko- wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko- 
wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, numer postępowania:  
MPP-01-2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
PZP’ 

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z PZP;   

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

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

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

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

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

 
 

28. ZAŁACZNIKI DO SIWZ I (IDW) 

 
 

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty  

2. Załącznik nr 2 
wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 
wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia 

4. Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia  
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6. Załącznik nr 6 wzór wykazu wykonanych robót 

7. Załącznik nr 7 wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

8. Załącznik nr 8  wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

9. Załącznik nr 9 wzór gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium 
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Załącznik nr 1 do IDW  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego MPP-01-2019 

  
DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 
konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

netto: 

........................................... PLN (słownie:YY.) 

należny podatek VAT 23%  

co daje kwotę brutto:  

........................................... PLN(słownie:YY) 

 

1) Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia. 

2) Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług,  

Rodzaj towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług:  

                                                        
1
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu 
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_____________________________________________________________  

Wartość ww. towaru lub usług bez kwoty podatku wynosi: __________________ 
PLN. 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, w tym także ze Projektem Umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem Umowy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

6) DEKLARUJEMY, że osoba wskazana na stanowisko: 

a) Kierownika budowy - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
oraz pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji YY..(2, 4, 6) 
pełnobranżowych robót budowlanych o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł 
brutto każda. 

b) Kierownika robót sanitarnych - posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub 
robót przy realizacji YY..(2, 3, 4) robót budowlanych obejmujących min. 
wykonanie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych o 
wartości nie niższej niż 500 000,00 zł brutto każda. 

c) Kierownika robót elektrycznych - posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub 
elektroenergetycznych, oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy 
realizacji dd..(2, 3, 4) robót budowlanych obejmujących min. wykonanie 
instalacji elektrycznych o wartości nie niższej niż 300 000,00 zł brutto każda. 

(zgodnie z kryterium opisanym w punkcie 16.2.2. Części I SIWZ) 
7) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy ddddd. (36-48-60) miesięcy 

gwarancji. 
(zgodnie z kryterium opisanym w punkcie 16.2.3. Części I SIWZ) 

8) DEKLARUJEMY, osiągniecie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną EPH+W [kWh/(m2·rok) na potrzeby na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków A1 i A2 
w wysokości .................................. (=60, ≤50<60, >45<50, =45 [kWh/(m2·rok)). 

(zgodnie z kryterium opisanym w punkcie 16.2.4. Części I SIWZ) 

9) Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy 
zlecić następującym podwykonawcom: 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 
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Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

10) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w 
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

Strony w ofercie i 
pozostałych dokumentach 

(wyrażone cyfrą) L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 
od do 

a)    
b)    

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

11) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek3: 

__________________________________________________________________ 

12) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 

 

(Zgodnie z rozporządzeniem 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).  

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13) Załącznikami do niniejszej oferty są: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Podpis(y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

                                                        
2
 Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji 

3
 Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu 
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* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do IDW  

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa(firma)............................................................................................................................. 

Adres......................................................................................................................................... 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 
konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  
 
 

 oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. dddd. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

PZP podjąłem następujące środki naprawczeddddddd (wypełnić jeśli dotyczy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ddddddddddddddddddddd

dd (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także: NIP/REGON) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale 8 IDW.     

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale dddd.IDW polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

..ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

..ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

dddddddddddddd.., w następującym zakresie: ddddddddddddd 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

ddddd.dd. (miejscowość), dnia ddddddd. r.  

 

       dddddddddddddddd 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do IDW  

 

 
dddddddddddddddddddd 
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 
 

ddddddd, dniadddddddr. 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY  
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

Działając w imieniu ddddddddddddddddddddd z siedzibą w dddd 
oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. 
zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 
konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (dalej: 
„Postępowanie”), 
tjdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddz siedzibą w 
dddd (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:  

− dddddddddddddddddddddddddd, 

− dddddddddddddddddddddddddd, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w 
następujący sposób:dddddddddddddddddddddddddddddd 
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd  

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będziedddddddddddddddddddddddd 
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd  

 

dddddddd..dd
  
              (podpis)
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Załącznik nr 4 do IDW 
 
 
 
 
ddddddddddddddddd  

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

dddddddd.d, dniaddd.ddddr. 

 

 

OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ  

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 
DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 
konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  

ja niżej podpisany 
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd  

działając w imieniu i na rzecz  
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd  
 
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej  
z żadnym z pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu*.  
 
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej z 
innym Wykonawcą (Wykonawcami), którzy złożyli oferty w tym postępowaniu tj. 
dddddddddddd..*:  
 
 
 

dddddddddddd 
(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 do IDW  

 

dddddddddddddd 
(Nazwa i adres Wykonawcy)     ddddd.d, dnia ddd...dr. 

 

OŚWIADCZENIE  
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 
konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  

Ja niżej podpisany 

ddddddddddddddddddddddddddddddd 

działając w imieniu i na rzecz 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
ddddddddddddddddddd.. oświadczam, że: 

1) nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

2) nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – załączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności. 

 

 

dddddddddddddddd.. ddddddddddddddddd.. 

    miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby 
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do IDW 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na: DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo 
– konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  
oświadczam, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane: 
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 

L.p. 
Roboty budowlane  

Nazwa 
/opis/ 

Wartość 
zrealizowanych 

robót  

Data 
wykonania 
(początek – 

zakończenie) 

Miejsce 
wykonania  

Podmiot na 
rzecz, którego 

wykonano 
roboty  

(nazwa, 
adres) 

Nazwa 
Wykonawcy 

1.       

2.       
3.       
4.       

 
UWAGA –  Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót 

budowlanych w sposób należyty, w szczególności dowody muszą zawierać informacje o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

 
PODPIS(Y): 

 
 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 7 do IDW 
 
 

WYKAZ OSÓB  
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 
 

  
 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na: DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo 
– konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
oświadczam, że: 

 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje zawodowe oraz posiadające wymagane uprawnienia: 

L.p. Imię i 
nazwisko 

Funkcja 

Podstawa 
Wykonawcy do 
dysponowania 

daną osobą 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie 

 
Numer i data 

wydania uprawnień 
budowlanych oraz 

ich zakres 

1.  Kierownik 
budowy 

 

Uprawnienia budowlane: 
Wymagane uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej; 
 
Doświadczenie zawodowe:  
w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy przy realizacji, co najmniej 
dwóch zrealizowanych 
pełnobranżowych robót 
budowlanych o wartości 
zamówienia nie niższej niż 
1.000.000,00 zł brutto każda 
(słownie: jeden milion złotych)  
 

 

2.  Kierownik robót 
sanitarnych 

 

Uprawnienia budowlane: 
Wymagane uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy lub robót przy realizacji, co 
najmniej dwóch robót budowlanych 
obejmujących min. wykonanie 
instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych o wartości 
zamówienia nie niższej niż 
500.000,00 zł brutto każda 
(słownie: pięćset tysięcy złotych). 

 



 

 

43 
SIWZ I – Instrukcja dla Wykonawców – DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 
konserwatorsko- wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

L.p. Imię i 
nazwisko 

Funkcja 

Podstawa 
Wykonawcy do 
dysponowania 

daną osobą 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie 

 
Numer i data 

wydania uprawnień 
budowlanych oraz 

ich zakres 

3.  
Kierownik robót 
elektrycznych  

Uprawnienia budowlane: 
Wymagane uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 
lub elektroenergetycznych. 
 
 Doświadczenie zawodowe: 
w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy lub robót przy realizacji, co 
najmniej dwóch robót budowlanych 
obejmujących wykonanie instalacji 
elektrycznych o wartości 
zamówienia nie niższej niż 
300.000,00 złotych brutto każda 
(słownie: trzysta tysięcy złotych). 

 

4.   Automatyk  

Specjalista w zakresie robót AKPiA  
Kwalifikacje zawodowe; 
Wykształcenie wyższe, techniczne 
– elektryk, elektronik, automatyk 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Minimum 36 miesięcy na 
stanowisku związanym z 
montażem, rozruchem w 
dziedzinie systemów kontrolno - 
pomiarowych i automatyki. 

 

 
UWAGA – WYKONAWCA wypełnia tylko kolumny: „Imię i nazwisko” „Podstawa 
Wykonawcy do dysponowania daną osobą” oraz „Numer i data wydania uprawnień 
budowlanych oraz ich zakres”. 
 
PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 8 do IDW 
 

 
GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NR YYYYNA 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

W związku z faktem, iż nasz Klient dddddddd. siedzibą w ddddd adres: 
ddddddddddddd.. REGON:                 , wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dddddddddddd.. wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS dddddd.., zwany dalej 
Wykonawcą,  

zawarł w dniu ddddddddr. z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 
62-261 Lednogóra, zwanym dalej Zamawiającym,  

Umowę nrdddd na dddddddddddddddddd (dalej zwaną Umową), która 
przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości ddddd. zł,  

my, dddddddd.., z siedzibą w dddddd, REGON:dddd,wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
dddddddddddd.. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
dddddd..zwany dalej Bankiem/Ubezpieczycielem, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo 
gwarantujemy zapłacić każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej:  

 dddd. zł  (słownie: dddddddddd..) 

w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty 
stwierdzającego, że Wykonawca: 

− nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub  

− nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi 
za wady. 

Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek z 
dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalania nas z odpowiedzialności w ramach niniejszej 
gwarancji i niniejszym rezygnujemy z powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu czy 
modyfikacji. 

Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu dddddd roku o 70%, tj. do kwoty  ddddddd zł 
(słownie: ddddd.. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie usunięcia 
lub niewłaściwego usunięcia wad lub usterek, powstałych w okresie rękojmi za wady. 

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu d. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu 
dddddd. roku o godzinie dddd, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do 
Banku/Ubezpieczyciela do tego dnia. 

Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela 
przed terminem jej wygaśnięcia. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez 
sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

dddddddddddddddd..        
       ddddddddddddddddddd.. 

miejscowość i data  podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
wystawcy gwarancji 
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Załącznik nr 9 do IDW 

 

GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NR...................... 
NA WADIUM 

Zostaliśmy poinformowani, że w związku z ogłoszeniem przez Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, w zamówieniu publicznym na: 

............................................................... [nazwa zamówienia] 

w którym wysokość wadium wynosi .............. zł (słownie..............................zł) (zwanego dalej 
„Przetargiem”) ................. (zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej „Ofertą”). 

 

My, ......................... z siedzibą w ddddd zarejestrowany w dniu ddddd w Sądzie Rejonowym 
dla miasta ddddd Wydział ddddd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ddddd, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i 
bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości: ......................... zł 
(słownie ............................. zł) 

w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz 
pisemnego oświadczenia, że Wykonawca: 

1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, tj. będąc poinformowany o wyborze jego 
Oferty w okresie jej ważności: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
Ofercie lub 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ stało się to niemożliwe z 
przyczyn leżących po Jego stronie, lub 

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

W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy 
gwarancyjnej wystąpiła. 

Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w
................................................... (zwanego dalej „Oddziałem") 

Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku 
prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na 
żądaniu zapłat należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 
Zamawiającego. 

Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia: ........................................ 

Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone do siedziby Oddziału w 
lub przed tym dniem. 

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1) gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności 
gwarancji, 

2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, 
przed upływem terminu jej ważności, 

3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 
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4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności. 

 

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie: 

1) jeżeli upłynął termin jej ważności, 

2) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem, kiedy Oferta 
Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza, 

3) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zażądaliście, w przypadku, gdy oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo 
niezwrócenia jej nam. 

Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem....... 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez 
sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

                                                                                                   ddddd...........................................  
ddddddddddddddddddd.. 

    miejscowość i data       podpis osoby uprawnionej  

                   do reprezentacji wystawcy gwarancji 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


