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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI – ART. 275 PKT. 1 USTAWY PZP 

Robota budowlana o wartości poniżej 5.350.000 euro zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych          
 (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą PZP” 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust. 1 

pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) na roboty 

budowlane pn. 

 

 
 

„Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u 

Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach” 

 

 

Nr postępowania: MPŚ.X.261.3.2021 

 

 

Zamówienie opublikowane w Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/ 

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00163525/01 
  

 

 

Słupsk, dnia 30.08.2021 roku  zatwierdzam niniejszą specyfikację:     
    

                                        Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych Główny Księgowy  

                                                                      Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  

                                                        mgr Mariola Wrześniak 
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1.   Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Dane Zamawiającego: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

Dokładny adres: 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

Adres strony internetowej Zamawiającego - postępowania: www.muzeum.slupsk.pl  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl   

ePUAP dostępny pod adresem: /muzeum_mps/SkrytkaESP  

Nr  telefonu: /059/ 842 40 81 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: /059/ 842 65 18 

NIP: 839 10 03 052 

REGON: 000277807 

Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/ 

Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

Adres strony internetowej Zamawiającego - postępowania: www.muzeum.slupsk.pl  

Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

3. Tryb udzielania zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”.  

 

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji: 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego 

pn. „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u 

Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach”. 

2. Przedmiot zamówienia  obejmuje następujące roboty budowlane: 

2.1. Roboty budowlano–remontowe dotyczące całkowitej odbudowy poddasza oraz remontu parteru z 

wydzieleniem i budową nowych sanitariatów. 

2.1.1.Zakres prac: 

a) prace polegające na odtworzeniu spalonego podczas pożaru  poddasza obiektu o konstrukcji 

szachulcowej – powierzchnia użytkowa około 252 m2. 

b) prace na parterze związane z zalaniem wodą podczas pożaru. 

2.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych. 

2.2.1. Zakres planowanych robót: 

a) wymiana instalacji c.o. w obrębie projektowanej zabudowy: 

b) montaż przyłącza wodociągowego. 

c) montaż instalacji wodociągowej. 

http://www.muzeum.slupsk.pl/
mailto:sekretariat@muzeum.slupsk.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.muzeum.slupsk.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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       d)   montaż instalacji kanalizacyjnej. 

       e)   montaż wentylacji: 

2.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie: 

      a)  wykonanie wewnętrznej zalicznikowej linii zasilającej: 

b)  wytyczenie w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

c)  montaż rozdzielni, wlz-ty, instalacje elektryczne. 

d)  montaż instalacji niskonapięciowej: instalacja SSP i oddymiania: 

e) wykonanie instalacji strukturalnaej LAN 

       f) wykonanie instalacji RTV. 

       g) wykonanie instalacji SSWiN. 

       h) wykonanie instalacji odgromowej. 

Uwaga! 

Wymagana, minimalna klasa CPR kabli i przewodów w obiekcie: 

• budynek (poza drogami ewakuacyjnymi) - klasa CPR – Dca-s2, d1, a3, 

• drogi ewakuacji - klasa CPR - B2ca-s1b, d1, a1, 

• dopuszcza się prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniających ogień, pod warunkiem 

okrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. 

Zapewnia to nierozprzestrzenianie płomienia (ognia) po kablach 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty: budowlany, budowlany – instalacje 

sanitarne i c.o.; budowlany – b. elektryczna – załącznik nr 9 do SWZ,  STWiOR – załącznik nr 10 do 

SWZ w całości, a także pomocniczo przedmiar robót – załącznik nr 11 do SWZ . 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego 

zamówienia wyłącznie z materiałów  fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku 

bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi 

przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333 ze zm.). 

5. Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi 

według przepisów  art. 556 – 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638  kodeksu cywilnego. Bieg terminu 

rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 

miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje 

odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. 

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa 

w art. 95 oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający 

przewiduje takie wymagania: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy, w szczególności: 

a) roboty ogólnobudowlane, 

b) roboty montażowe instalacji elektrycznych i wod.kan. 

c) roboty w zakresie krycia dachów,  

Czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274%23art(22)par(1)
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pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia 

przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w 

załączniku nr 8 do SWZ – wzorze umowy.  

8. Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zachowaniem tych samych 

parametrów oraz właściwości technicznych i jakościowych. Ewentualne podane w opisach nazwy 

własne nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i 

funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe 

elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SWZ, oraz dokumentacji 

projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych 

Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne 

urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą 

być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i 

urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z 

projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. 

Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 

obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne 

wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w 

imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując 

jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający 

Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z 

wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert 

zawierających produkty równoważne; 

2) zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu lub usługi 

równoważnej w stosunku do opisanych przedmiocie zamówienia poprzez wskazanie znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt 

lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę; 

3) zastosowane materiały przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być nowe (nie używane), 

pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, 

dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalające na bezpieczny transport, z 

podaną nazwą producenta. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących przedmiotu zamówienia (art. 121): 

1) Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom; 
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2) w przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców 

wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów 

rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani; 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się 

odpowiednio; 

4) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na realizację przedmiotu 

zamówienia. W związku z odbudową poddasza karczmy i remontem parteru w zakresie różnych branż tj. 

budowlanej oraz jednocześnie położenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz 

teletechnicznej zaistniała potrzeba skoordynowania działań wybranego wykonawcy, realizującego 

poszczególne etapy zadania. Podzielenie na części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. Przedmiot zamówienia zarówno ze względów technicznych jak 

organizacyjnych  tworzy nierozerwalną całość. 

11. Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryge
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45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45312300-0 Instalowanie anten 

12. Zamawiający stosownie do treści art. 442 ust.1 ustawy PZP  przewiduje w 2022 roku udzielenie  

jednorazowo zaliczki na poczet wykonania zamówienia do wysokości 40% wartości brutto umowy 

(cenny brutto), nie więcej niż 1 500 000,00 złotych. 

13. Wykonawca stosownie do treści art.441 ust.4 ustawy PZP jest zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia zaliczki  w jednej lub kilku następujących formach: 

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) 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;  

5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;  

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego;  

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). 

14. Zaliczka wskazana w pkt 5.12 zostanie udzielona po przekazaniu placu (terenu) budowy i rozpoczęciu 

robót, nie wcześniej niż w styczniu 2022r. 

15. Formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia, możliwość 

zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy, przy uwzględnieniu pkt 5.12 SWZ,  

określa załącznik nr 8 SWZ wzór umowy. 

 

6. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia –  300  dni roboczych licząc od dnia podpisania 

umowy. 

 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy: 

Postanowienia przyszłej umowy zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do 

SWZ.  

 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu http://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/index.php?id=525  oraz poczty 

elektronicznej. 

http://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/index.php?id=525
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2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego 

odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w 

postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, 

zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w 

postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w 

pkt. 8.9 ppkt.2 SWZ. 

6. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

7. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  

8. Złożenie oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Formularz Oferty jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

2) Oferta, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem 

nieważności oraz powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Oferta i oświadczenia, o 

których mowa o art. 125 ust. 1 pod rygorem nieważności powinny być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert): 

1) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za 
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pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem postępowania wskazanym w SWZ.  

2) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: sekretariat@muzeum.slupsk.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci 

papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt. 2) adres email.   

4) Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452). 

5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty 

elektronicznej podanego w ofercie. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 11, przedłuża termin 

składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

13. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w pkt. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień 

SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert 

albo ofert podlegających negocjacjom. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

16. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

17. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu. 

 

9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w 

art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69: 

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków 

mailto:sekretariat@muzeum.slupsk.pl
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komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

1) w sprawach merytorycznych (dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji):  Tadeusz Minta – 

specjalista ds. inwestycji w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, e-mail: 

inwestycje@muzeum.slupsk.pl, 

2) w sprawach proceduralnych: Teresa Dwulit – specjalista do spraw administracyjno-technicznych, e-

mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl.  

 

11. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  14.10.2021 r. 

(tj. 30 dni) 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu. W szczegółach 

danego postępowania. W formularzu oferty /wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika", dostępnej 

na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. a zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnic przedsiębiorstwa" a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na minmiPortalu. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

mailto:inwestycje@muzeum.slupsk.pl
mailto:muzeum@muzeum.slupsk.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

                                                           10/26 

6. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:  

1) Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, 

2) oświadczenia [art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust 1 ustawy Pzp]: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców 

lub  każdy z wykonawców; 

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ –  w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa 

każdy z wykonawców; 

c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa lit. a) i lit. b), także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 

jego zasoby [art. 266, art. 273 ust. 1 w zw. z art. 125 ust 5 ustawy Pzp] - odpowiednio załącznik nr 

4 oraz 5 do SWZ; 

3) pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik;  

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby [art. 118 ust. 3 ustawy Pzp]. Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na 

zasoby innego podmiotu. 

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

7. Oferta (formularz ofertowy), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w postępowaniu muszą być 

złożone w oryginale. 

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie. 

9. Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę [art 266 w zw. z art. 218 ust. 1 ustawy Pzp]. 

2) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia [art 266 w zw. z art. 218 ust. 2 ustawy Pzp]. 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim [art. 20 ust. 2 ustawy Pzp]. 

4) Dokumenty sporządzone  w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
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zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

6) Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne. 

7) Przy sporządzaniu ofert należy zachować zasadę pisemności przy czym przez "pisemność" należy 

rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które 

można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

[art. 7 ust 16 ustawy Pzp]. 

8) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą (e) 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną (e) do reprezentowania wykonawcy. 

9) Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia 

wymagane zapisami niniejszej SWZ. 

 

13. Sposób oraz termin składania i otwarcia  ofert: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu W szczegółach 

danego postepowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 

na stronie : https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

4. Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2021.r. do godziny 10:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, 

w którym upłynął termin składania ofert tj. 14.09.2021 r. o godz. 10:30  

6. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

11. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego - 

postępowania tj.  www.muzeum.slupsk.pl oraz zgodnie z art. 81 ustawy Pzp przekazana Prezesowi 

Urzędu ZP. 

12. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia ofert – 

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.   

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.muzeum.slupsk.pl/
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14. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 ustawy Pzp: 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 273 ust. 2 w zw z art. 108 ust. 1 pkt 1 -

6 ustawy Pzp na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, 

którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie 

tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, 

o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których 

mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 2) Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego 

organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) Pzp; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3) Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny 

wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, 

na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie 

mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
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w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6) Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których 

mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla 

usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym 

postępowaniu nie występuje. 

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 273 ust. 2 w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 

którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Zamawiający ocenia podstawy wykluczenia zgodnie z przepisami art. 273 w zw z art. 110 -111 Pzp. 

 

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w pkt. 14 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu (art. 266 w zw. z art. 112 ustawy Pzp). 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w 

powyższym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) osobę pełniącą funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 831 z poźn.zm.), legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym 

w kierowaniu robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej; 

b) osobę pełniącą funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn 

zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z poźn.zm.), legitymującą się co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi branży  sanitarnej.  

c) osobę pełniącą funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i zakresie urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. w z1333 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 

z poźn.zm.), legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu 

robotami budowlanymi branży elektrycznej. 

Uwagi: 

a) Jedna osoba może pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót, jeżeli osoba ta spełnia  

ww. warunki zdolności technicznej i zawodowej, zgodnie z pkt 15.2  ppkt  4, tzn. posiada wymagane 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz  wymagane doświadczenie. 

b) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, 

nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

c) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być 

potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia 

usług transgranicznych. 

d) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 17 

SWZ. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 

Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.   

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy. 
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16. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

 

17. Podmiotowe środki dowodowe – oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy są zobowiązani 

dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw wykluczenia: 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

według treści określonej załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego składa oświadczenie zgodne ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 oraz 5 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;  

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ; 

3) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4 ppkt. 3, składa informację z 

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt 5, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  (Dz. U. z 2020  poz.2415) w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. 

U. z 2020 poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

18. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 

zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił 

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 12.6.2 lit a) oraz lit b), składa także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z pkt 12.6.2 lit. c) SWZ oraz zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w 

pkt. 12.6.5. SWZ. 
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19. Sposób obliczenia ceny 

1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę 

ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się 

o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli 

wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 

lub rozwiązać umowę. 

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym wynikające 

wprost z opracowanej dokumentacji projektowej jak również w niej nieujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania budowy, 

opracowania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, a także podatek VAT, a także koszty wskazane SWZ. Cena obejmuje wszystkie 

elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość 

przedmiotu umowy, warunków jego realizacji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje również 

wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami pogodowymi (z wyjątkiem nadzwyczajnych 

niesprzyjających warunków pogodowych, które zostały uznane za siłę wyższą) znanymi lub nieznanymi.  

4. W ramach skalkulowanej ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości 

przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Jeżeli w trakcie prowadzenia 

robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Zasady kalkulacji ceny: 

1) Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót i usług, jakie mają zostać 

wykonane i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał rzetelnie. 

2) Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonanie całego zakresu robót opisanego w 

dokumentacji projektowej. 

3) Przy dokonywaniu wyceny oferty należy odwołać się do projektu budowlanego, rysunków 

technicznych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), stanowiących 

załączniki nr 9 i 10 do SWZ (w zakresie budynków objętych zadaniem), zakresu i warunków 

realizacji określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Nie 

uwzględnienie w cenie oferty robót, które można było przewidzieć na podstawie dokumentacji 

projektowej, nie będzie stanowić podstawy do ubiegania się o ich zlecenie jako robót dodatkowych. 

Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ stanowią tylko i wyłącznie dokument 

pomocniczy, poglądowy. 

4) Cena ryczałtowa obejmuje ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy z tytułu określenia i sprawdzenia 

przedmiaru robót. Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań 

technicznych lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być podstawą 

do żądania zmiany ceny ryczałtowej. 

5) W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie 

do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Jeżeli 

w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określony za pomocą programu 

funkcjonalno-użytkowego, projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz STWiORB, 
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Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

6) Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań technicznych lub 

innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania 

zmiany ceny ryczałtowej.  

7) Projekt budowlany jest nadrzędnym w stosunku do STWiORB dokumentem określającym zakres 

robót do wykonania. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami ww. dokumentów, jako nadrzędne 

w stosunku do zapisów STWiORB należy uznać zapisy projektu budowlanego. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. 106 ze zm.). Do ceny netto należy 

doliczyć 23% podatek VAT. 

7. Cena za realizację zamówienia musi być podana zgodnie w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

8. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SWZ – Formularzu oferty. 

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

2) import usług lub towarów, 

3) mechanizm podzielonej płatności. 

 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

 

20. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert:  

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert w każdym zadaniu (części):  

1) cena – waga kryterium 60%, 

2) okres gwarancji jakości – waga kryterium 40%. 

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna 

stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom 

odbywać się będzie wg następujących zasad: 

1) cena (C) – ocenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu 

zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, 

podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska 

największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać 

zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

C = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

Cb – cena brutto badanej oferty; 

2) okres gwarancji jakości (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Minimalny okres 

gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres podlegający ocenie kryterium wynosi  60 

miesięcy. Maksymalna liczba punktów – 40. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona 

wg następującego wzoru: 

G = Gb/Gn x 40 

gdzie: 

G – okres gwarancji 

Gb – okres gwarancji oferty badanej 

Gn  – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

UWAGA ! 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy bądź też braku wskazania 

długości okresu gwarancji – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 

maksymalną liczbę punktów – 40 wg przedmiotowego kryterium oceny ofert. 

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów 

i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę – 

obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość 

punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg 

następującego wzoru: 

 P = C + G  

6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1.Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w 

Ustce nr konta: 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją „Zabezpieczenie wykonania umowy – 

Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u 

Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach.” Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu. 

3.Zamawiający  nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących 

formach: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 450 ust. 1. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Zamawiający  pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę  30% 

zabezpieczenia. 

12. Kwota, o której mowa w pkt.21.11, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji. 

 

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wskazania osób reprezentujących Wykonawcę przy podpisywaniu umowy; 

2) wskazania banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy oraz podania numeru rachunku 

bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywał przelewu wynagrodzenia za zrealizowane 

zamówienie; 

3) przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – jeżeli dotyczy. 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

1) kosztorys ofertowy realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający wysokość zaoferowanej przez 
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Wykonawcę ceny ryczałtowej, opracowany na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbiorów robót budowlanych (STWiORB), stanowiących odpowiednio 

załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ stanowi tylko i 

wyłącznie dokument pomocniczy, poglądowy. Kosztorysy ofertowe winny zostać sporządzone przez 

Wykonawcę w formie szczegółowej wg nakładów i aktualnych KNR-ów. Kosztorysy będą pełniły dla 

Zamawiającego jedynie funkcję pomocniczą; 

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,  o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Pzp, a postępowanie skargowe 

w przepisach art.. 579-590 Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie Pzp; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do 

tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się  w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt. 1). 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 

treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 

zamówień. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 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. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w 

art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.). 

10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” pzp.  

 

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Liczb części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na 

które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające 

zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w 

przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części  

Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 

pkt. 5.10 SWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

25. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania: 

Zamawiający nie zastrzega ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których 

mowa w art. 94. 

 

26. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek 

wniesienia wadium: 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. gwarancjach bankowych; 
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2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.4. 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. 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w 

Ustce nr konta: 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją „Utworzenie Centrum tradycji i 

ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim 

w Klukach” Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 

3. Wadium wnoszone w formie:  gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w 

postaci elektronicznej. 

4. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami 

zaproszenia do składania ofert, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze 

strony gwaranta/poręczyciela. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 

gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 

jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania z ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia 

7.Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 

wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie wpłynął termin do jego wniesienia. 

8. Zamawiający zwraca  wadium wniesiono w pieniądzu  zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
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przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 

art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

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

ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

 

27. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli 

zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP. 

 

28. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli 

zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu tych dokumentów: 

Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.  

 

29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie 

polskiej PLN. 

 

30. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

31. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 

32. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję 

elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

33. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93:  
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Zamawiający nie wymaga  złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty. 

 

34. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1 do zastosowania przez Zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem danych jest Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl lub iod@muzeum.slupsk.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

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

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

__________________ 

35. Wykaz załączników do SWZ:  

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty  

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

mailto:ppiatak@kancelariapiatak.pl
mailto:iod@muzeum.slupsk.pl


 

                                                           26/26 

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dla podmiotu trzeciego dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu  

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie dla podmiotu trzeciego dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania 

Załącznik nr 6 do SWZ – Informacja w zakresie grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób  

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy  

Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 10 do SWZ – STWiORB 

Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót 

 

Wskazane  powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SWZ.  

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

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

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do    

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego.                                                                                                                                                                                          
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