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Słupsk, dnia 10 czerwca 2022 roku 

 

 

Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

 

 

 

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji - opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy PZP. 

 

 

 

Nr sprawy: MPŚ–IX.261.3.2022 

 

 

Na  „Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym pn. Adaptacja 

zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”.  

 

  
 

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

Nr ogłoszenia:   2022/BZP 00204293/01 z dnia 2022-06-10 

 

Słupsk, dnia 10 czerwca 2022 roku  zatwierdzam niniejszą specyfikację:     

    

                                                    
                                                                                     Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 
                                                                                                                                         GŁÓWNY KSIĘGOWY 
                                                                                                                               Muzeum Pomorza Środkowego  
             w Słupsku 
  
                                                                                                                                          Mariola Wrześniak 

 
 
 
 

https://ezamowienia.gov.pl/
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1. Nazwa i adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania: 

1.1. Dane Zamawiającego: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

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

1.3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl - dalej zwanej 

również Platformą / Platformą zakupową / stroną internetową prowadzonego postępowania. 

1.4. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl   

1.5. ePUAP dostępny pod adresem: /muzeum_mps/SkrytkaESP  

1.6. NIP: 839 10 03 052 

1.7. REGON: 000277807 

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

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

1.10. Zasady kontaktu i porozumiewania się określa punkt 13-15 SWZ. 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, opartym na wymaganiach 

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

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwanej także ustawą PZP, oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej 

kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności 

zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji. 

2.3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP. 

2.4. Zamówienie nie jest podzielone  na  części.  

3. Ochrona danych osobowych: 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego  

w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez 

Zamawiającego o treści: 

„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 (zwane dalej 

rozporządzeniem RODO) informuję, iż: 

3.1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z 

siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

Z administratorem można się skontaktować: 

3.1.1. listownie na adres: 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

3.1.2. telefonicznie: (59) 846 92 00 

3.1.3. przez email: sekretariat@muzeum.slupsk.pl 

3.2. Inspektor ochrony danych  

mailto:sekretariat@muzeum.slupsk.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:administracja@slupsk.sr.gov.pl
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Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: 

iod@muzeum.slupsk.pl.  

3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu: 

3.3.1. realizacji zawartej umowy,  

3.3.2. prowadzenie korespondencji i wyjaśnień, 

3.3.3. archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO  

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c (tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania obowiązków przewidzianych przepisami prawa). 

3.4. Okres przechowywania danych osobowych  

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. 

3.5. Odbiorcy danych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 

decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych jest niezgodne z przepisami prawa; 

3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym 

inspektorem ochrony danych. 

3.8. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3.9. Wymóg podania danych  

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

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

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp.   

mailto:iod@muzeum.slupsk.pl.
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4.0    Przedmiot zamówienia 

4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót 

remontowo-budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i 

turystyczne ”, objętego wsparciem w ramach dofinansowania Programu Rządowego Fundusz Polski 

Ład : Program Inwestycji Strategicznych, promesa nr 01/2021/5351/PolskiLad. 

4.2 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy 

pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  

z 2021, poz. 2351 z późn. zm.), w tym w szczególności: 

4.1.1 reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie  

z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; 

4.1.2 przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami 

dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności 

publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy 

odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności 

materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych 

oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich 

asortymentów robót; 

4.1.3 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach 

odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych  

i przekazywanie ich do użytkowania; 

4.1.4 wymaganie operatów geodezyjnych od wykonawcy robót w przypadku robót instalacji 

zewnętrznych i przyłączy; 

4.1.5 koordynacja robót poszczególnych branż, w tym robót konserwatorskich; 

4.1.6 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie 

wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu 

budowlanego oraz wyceny robót; 

4.1.7 kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, 

kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru 

robót;  

4.1.8 dokonywanie obmiaru wykonanych robót; 

4.1.9 koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie 

konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru; 

4.1.10 niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian  

w dokumentacji projektowej; 

4.1.11 uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej; 
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4.1.12 potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty 

wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy 

na wykonanie robót budowlanych; 

4.1.13 z zastrzeżeniem pkt. 4.2.15 wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań 

technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności 

nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności; 

4.1.14 co najmniej raz w tygodniu w dni powszednie pobyt na terenie budowy inspektorów 

wszystkich branż, w godzinach od 8.00 – 14.00; 

4.1.15 nadzór nad robotami i czynnościami prowadzonymi przez podmioty realizujące 

przyłączenia do sieci, zgodnie z zawartymi umowami przyłączeniowymi i warunkami 

technicznymi przyłączenia; 

4.1.16 przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych 

nadzorem niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt. 4.2.15; 

4.1.17 przedstawienie Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, stanowiska Inspektora 

Nadzoru w zakresie koordynacji międzybranżowej i kompletności dokumentacji technicznej 

dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. roboty budowlano – remontowe w związku  

z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na 

cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne” i opisem robót niezbędnych do 

zakończenia realizacji zadania; 

4.1.18 przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań o stanie zaawansowania 

finansowego i rzeczowego robót narastająco, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. 

Sprawozdanie musi wyczerpująco określać realizację robót w danym okresie 

sprawozdawczym w poszczególnych branżach. Sprawozdanie opisowe musi zawierać m.in.: 

odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu realizacji 

projektów oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach. Ponadto należy również podać 

liczbę i terminy zmian harmonogramów; dokładne opisanie przyczyn powstałych odchyleń; 

podjęte kroki zaradcze w stosunku do wynikających problemów; informację na temat 

wpływu powstałych trudności na termin realizacji inwestycji. Sprawozdania powinny być 

sporządzane narastająco tj. w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy muszą być 

zawarte informacje ze sprawozdań dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych, 

tak aby zachować odpowiednią ścieżkę umożliwiają sprawny nadzór nad inwestycją  

i wskazującą na całość problemów, opóźnień i podjętych środków zaradczych i ich 

wyników, występujących podczas realizacji projektu.  

4.1.19 bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji 

robót; 

4.1.20 organizowanie i prowadzenie przez Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej przynajmniej raz w miesiącu Rady Budowy, sporządzanie z niej protokołów  

z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót 

budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad w 

zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co tydzień, sporządzanie z nich protokołów 

z podjętymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy; 
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4.1.21 przyjmowanie i niezwłoczne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz sporządzanie 

protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich (zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania 

robót dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania 

lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; Wykonawca – Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 

finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie 

sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego 

poprzez wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu 

właściwych przepisów ustawy; 

4.1.22 weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy przebudowy na roboty dodatkowe, 

uzupełniające lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia 

ich otrzymania; 

4.1.23 kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 

4.1.24 zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego i jego termin zakończenia; 

4.1.25 przygotowanie materiałów do odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego robót, 

powiadomienie Zamawiającego o terminach odbiorów; 

4.1.26 zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

Wykonawcę robót. Zespół inspektorów będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności  

i potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie 

wykonanymi robotami. Zespół inspektorów zobowiązany jest złożyć oświadczenie  

w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego; 

4.1.27 przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty podpisania 

protokołu końcowego robót budowlanych, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji; 

4.1.28 przekazanie Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dokumentów 

potwierdzających uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa 

dla wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z oświadczeniem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi; 

4.1.29 dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru  

i przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.); 

4.1.30 odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; 

umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych zostanie dołączona do niniejszej umowy 

po jej zawarciu; 

4.1.31 potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów 

częściowych lub odbioru końcowego; 
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4.1.32 realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych 

powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności 

prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; 

4.1.33 nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego  

i określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również  

w umowie Wykonawcy robót, w szczególności nadzór nad przestrzeganiem przez 

Wykonawcę robót przepisów w zakresie bhp; 

4.1.34 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych robót 

przez okres 108 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych lub w okresie wydłużonym 

zgodnie zasadami udzielenia gwarancji lub wykonywania uprawnień z rękojmi,  

w szczególności podczas usuwanych przez wykonawcę wad i usterek, przy czym sposób  

i terminy wykonywania nadzoru zostaną uzgodnione z Zamawiającym i dostosowane do 

charakteru czynności wykonywanych w okresie rękojmi i gwarancji; 

4.1.35 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji; 

4.1.36 zakup druków kolejnych tomów dziennika budowy i zarejestrowanie w odpowiednim 

organie administracji publicznej oraz przekazanie Wykonawcy robót budowlanych; 

4.1.37 prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego, w sprawach związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności z Samorządem Województwa 

Pomorskiego  oraz władającymi nieruchomościami sąsiednimi – po uzgodnieniu treści   

z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby sporządzane dokumenty były wykonywane  

w wersji maszynowej np.: protokoły, raporty itp.; 

4.1.38 wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych pozostałych do dokończenia związanych z 

realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku rozwiązania umowy (w tym 

odstąpienia od umowy), bądź ogłoszenia likwidacji, upadłości Wykonawcy robót  

budowlanych. 

4.2 Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót 

budowlanych na rzecz Zamawiającego został opisany w załączniku Nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 

4.3 Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)  

z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót 

dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje 

wyłącznie Zamawiający. 

4.4 Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego określony został w dokumentacji projektowej, która jest 

dostępna w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.slupsk.pl  

w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Przetargi” i stanowi załącznik nr 8 - 22 do 

postępowania przetargowego nr DAZ-Z.272.34.2022, ogłoszonego w dniu 11.04.2022 r.  

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00117373, na wybór wykonawcy robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja zabytkowego Spichlerza  

w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”. 

4.5 Charakterystyka i zakres robót budowlanych, które prowadzone będą  w Słupsku, przy ul. Szarych 

Szeregów 12,  objętych nadzorem inwestorskim: 

http://www.muzeum.slupsk.pl/
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4.5.1 roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni wokół budynku zabytkowego Spichlerza  

w Słupsku na dz. nr 194/2 i 194/3; 

4.5.2 roboty budowlano-remontowe przebudowy i rozbudowy zabytkowego budynku 

„Czerwonego  Spichlerza” na dz. nr 194/3 i 194/2 wpisanego do rejestru zabytków pod nr 

A-1895 z przeznaczeniem obiektu na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne 

wraz z kompletem instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, elektrycznych i teletechnicznych, przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej  

z elementami klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach; 

4.5.3 zagospodarowanie terenu dz. nr 194/2, 194/3, tj. zagospodarowanie-odtworzenie 

nawierzchni wokół zabytkowego budynku Czerwonego Spichlerza na terenie posesji przy 

ulicy Szarych Szeregów 12  w Słupsku. 

4.6 Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę  

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot 

zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), które nie polegają na wykonywaniu pracy  

w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP). 

4.7 Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 

4.7.1 71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego; 

4.7.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 

4.7.3 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 

4.7.4 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

5 Finansowanie zamówienia:  

Zamówienie finansowane będzie ze środków Zamawiającego.  

6 Termin wykonania zamówienia: 

6.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy z Wykonawcą do 

wygaśnięcia rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

6.2 Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i 

gwarancji nadzorowanych robót budowlanych tj. przez okres 108 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego robót budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i 

usterek, a także podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi. 

7 Warunki udziału w postępowaniu: 

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

7.1.1 nie podlegają wykluczeniu; 

7.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 7 SWZ i ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

7.2 Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu: 

7.2.1 warunki udziału dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - 

Zamawiający nie stawia warunków; 
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4.1.1 warunki udziału dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie 

stawia warunków; 

7.2.2 warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia 

warunków;  

7.2.3 warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

7.2.3.1 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi 

nadzoru inwestorskiego, z których każda obejmowała usługi nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

ewidencji zabytków, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda usługa;  

7.2.3.2 wykaże, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: 

7.2.3.2.1 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) – 

zwane dalej Rozporządzeniem, oraz posiadająca uprawnienia do  

wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków - stosowanie do wymagań określonych w  

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

zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) jednocześnie  legitymującą 

się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót 

budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej; 

7.2.3.2.2 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży 

sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), 

legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub 

nadzorowaniu robót budowlanych branży sanitarnej; 

7.2.3.2.3 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży 

elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
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w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w 

kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej. 

(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz 

zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej). 

7.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

7.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3. SWZ, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

7.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

7.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SWZ. 

7.7 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

7.8 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 10 SWZ. 

8 Podstawy wykluczenia z postępowania: 

8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. Zgodnie z art. 108 

ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

8.1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

8.1.1.1 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

8.1.1.2 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmjsgi
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8.1.1.3 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 

lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

8.1.1.4 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego,  

8.1.1.5 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

8.1.1.6 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 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),  

8.1.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

8.1.1.8 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; 

8.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 8.1.1.; 

8.1.3 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; 

8.1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

8.1.5 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 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tanzygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
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8.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.2 Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 

1 ustawy PZP. 

8.3 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu: 

8.3.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 

maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z 

późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, 

str. 6, z późn. zm.4), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

8.3.2 wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3; 

8.3.3 wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

8.4  Wykluczenie o których mowa w pkt 8.3 SWZ następować będzie na okres trwania ww. okoliczności 

począwszy od dnia 01 maja 2022 roku. 

8.5 Jednocześnie w związku treścią art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 111 z 8.4.2022, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zakazuje się udzielania 

zamówień publicznych na rzecz i z udziałem: 

8.5.1 obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji; 

8.5.2 osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1); lub 

8.5.3 osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1) lub 2), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości 

zamówienia. Zamawiający wykluczy z udziału w przedmiotowym postępowaniu podmioty rosyjskie w 

rozumieniu powyższego rozporządzenia. 

8.6 Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu,  w 

stosunku do okoliczności określonych w pkt 8.3 - 8.5 SWZ, Zamawiający może dokonać za pomocą 

wszelkich dostępnych środków, przykładowo takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów 

Rzeczywistych lub oświadczenie Wykonawcy. 

8.7 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

8.8 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.  

9 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:  

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

9.1.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści 

z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz 

9.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne w treści 

z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

9.1.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt 8.3-8.5 

SWZ - zgodnie w treści z załącznikiem nr 9 do SWZ. 

9.1.4 pełnomocnictwo, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z 

dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 

powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy, obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało 

umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 

wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego należy załączyć do oferty. Wymagana forma: Pełnomocnictwo lub 

inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o których mowa 

powyżej przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy, 

pełnomocnictwo/-a lub inny/-e dokument/-y potwierdzający/-e umocowanie  do 

reprezentowania wykonawcy zostało/-y sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzony/-e własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

sporządzonym w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
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dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz. 

9.1.5 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 

składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz 

z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz 

wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wymagana 

forma: Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 

prowadzonej działalności lub innym dokumencie potwierdzającym umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 

przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o 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. 

9.1.6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  którego 

wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

9.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

9.3. 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.  

9.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

9.4.1. 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 
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konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 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 7 do SWZ;  

9.4.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 

3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 

9.4.3. wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), 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. 

9.5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 

wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 9.4.2., dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca 

ten bezpośrednio uczestniczył. 

9.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

9.6.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do 

tych środków;  

9.6.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.  

9.8. 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. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

10. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

10.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

10.2 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

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

te zdolności są wymagane.  

10.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 9.1.1-9.1.3 SWZ, także 

oświadczenia 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, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.  

10.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

dodatkowo 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. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.   

10.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.4., winno potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz winno określać w szczególności: 

10.5.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

10.5.2 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

10.5.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

10.6 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.  

10.7 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.  
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11. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ 

konsorcja): 

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty. 

11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w pkt. 9.1.1-9.1.3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

11.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

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

z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11.4 W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

11.5 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone 

w pkt. 9.1.1 i 9.1.3 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

12 Podwykonawstwo:  

12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

12.2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  

12.3. 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. 

12.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

13. 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:  

13.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: MPŚ-IX.261.3.2022 

13.2. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

13.3. 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 lub 

poczty elektronicznej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryge
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/index.php?id=525
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13.4. 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. 

13.5. 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. 

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

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

13.7. 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. 13.11.2. SWZ. 

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

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

13.9. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.10. Złożenie oferty: 

13.10.1. 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.  

13.10.2. 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. 

13.10.3. 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). 

13.10.4. 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. 

13.10.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
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ani wycofać złożonej oferty. 

13.11. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania 

ofert): 

13.11.1. 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 pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.  

13.11.2. Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: sekretariat@muzeum.slupsk.pl. 

13.11.3. 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.   

13.11.4. 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). 

13.11.5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

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

elektronicznej podanego w ofercie. 

13.13. 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. 

13.14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13, 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. 

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

terminie, o którym mowa w pkt. 13, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio 

wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

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

postępowania. 

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

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

prowadzonego postępowania. 

mailto:sekretariat@muzeum.slupsk.pl
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13.18. 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. 

13.19. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na 

Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

13.20. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie 

Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu 

TLS 1.2. Format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8, oznaczenia  czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o  

czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części  sekundy. Integracja z 

systemem ePUAP jest wykonana w  wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W 

przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie 

generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe  Poświadczenie Przedłożenia 

(UPP), które jest powiązane z wysyłanym  dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 

zawarta informacja o  dacie doręczenia. 

13.21. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft 

Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft 

Edge. UWAGA: Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty w 

wysokości 150 MB. 

13.22. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych 

w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w Instrukcji użytkowania systemu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal ePUAP.pdf). 

13.23. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  

z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 

Rozporządzeniem KRI. 

13.24. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

13.25. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z rozszerzeń: .zip, .7Z Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 

Dokumenty złożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

13.26. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 

eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

13.27. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF 

zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W tym przypadku Wykonawca powinien 
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pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podczas 

podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

13.28. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików. 

13.29. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

13.30. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

13.31. Zaleca się złożenie oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na 

jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy, awaria internetu, inne problemy 

techniczne. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty 

przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 

14. 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 

komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

15. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

 Katarzyna Głowacka, e-mail: katarzyna.glowacka@muzeum.slupsk.pl, w godzinach pomiędzy 7:30 a 

15:30, lub 

 Tadeusz Minta, e-mail: inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl w godzinach pomiędzy 7:30 a 13:30.  

16. Opis sposobu przygotowania ofert, opis sposobu składania ofert: 

16.1. 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. 

16.2. 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/. 

16.3. 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 

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

16.4. 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. 

16.5. 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. 

16.6. Ofertę składa się na Formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

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

złożone w oryginale. 

16.8. 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. 

16.9. Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty: 

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

16.9.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

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

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

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

16.9.5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

16.9.6. Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne. 

16.9.7. 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]. 

16.9.8. 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. 

16.9.9. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia 

wymagane zapisami niniejszej SWZ. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny: 

17.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę 
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ryczałtową za wykonywanie przedmiotu umowy.  

17.2. Wskazane ceny realizacji przedmiotu zamówienia są stałe przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

17.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie 

można wykonać zamówienia.  

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

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

17.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.6. 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: 

 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

 import usług lub towarów, 

 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. 

18. Wymagania dotyczące wadium: 

18.1. Tytułem udziału w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w 

kwocie: 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100). 

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

18.2.1.  pieniądzu; 

18.2.2.  gwarancjach bankowych; 

18.2.3.  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.2.4.  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. 

18.3. 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 „Usługi pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem pn. „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, 

społeczne, edukacyjne i turystyczne”. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający 

dokonanie przelewu. 

18.4. 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. 

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

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

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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zaproszenia do składania ofert, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze 

strony gwaranta/poręczyciela. 

18.6. 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. 

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

jednej z okoliczności: 

18.7.1.  upływu terminu związania z ofertą; 

18.7.2.  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

18.7.3.  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

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

wadium wykonawcy: 

18.8.1.  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

18.8.2.  którego oferta została odrzucona; 

18.8.3.  po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza; 

18.8.4.  po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie wpłynął termin do jego wniesienia. 

18.9. 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. 

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

lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium. 

18.11. 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: 

18.11.1.  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 

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;  

18.11.2.  wykonawca, którego oferta została wybrana:  

18.11.3.  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,  

18.11.4.  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
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18.11.5.  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

19.  Termin związania ofertą: 

19.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres do 30 dni, tj. do dnia 19 lipca 2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

wskazanego w pkt. 19.1., 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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

20. Termin składania i otwarcia ofert:  

20.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.  

20.2. Czynność złożenia oferty została opisana w pkt. 16 SWZ. 

20.3. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich składania tj. 20 czerwca 

2022 r. o godz. 10:30.  

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

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

20.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację z otwarcia ofert zawierającą elementy, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy PZP.  

20.6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym w niniejszych SWZ otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

20.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o z.n.k., jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20.8. Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odrzuci oferty które zostały złożone po 

terminie. 

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

21.1.  Za najkorzystniejszą ofertę w każdej części, zostanie uznana oferta, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego. 

21.2.  Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

21.3.  Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:  

21.3.1.  cena – waga kryterium 60%, 

21.3.2.  doświadczenie  – waga kryterium 40%. 

21.4.  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 
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odbywać się będzie wg następujących zasad: 

21.4.1 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:  

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 

21.4.2 doświadczenie (D) - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Maksymalna liczba punktów – 40. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:  

a) brak doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych wykonywanych w 

budynkach wpisanych do rejestru zabytków – 0,00 pkt, 

b) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu min. 2 roboty budowlanej wykonywanej w 

budynku wpisanym do rejestru zabytków – 10,00 pkt, 

c) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu min. 4 robót budowlanych wykonywanych 

w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – 20,00 pkt, 

d) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu min. 6 robót budowlanych wykonywanych 

w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – 30,00 pkt.; 

e) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu min. 8 robót budowlanych wykonywanych 

w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – 40 pkt;.  

21.5.  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość 

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

następującego wzoru: 

P = C + D 

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

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

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką 

samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub 

najniższym kosztem, zaś jeżeli nie będzie możliwy wybór oferty w taki sposób, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
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22.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie 

pisemnej – zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zgodnie z zapisami art. 308 ustawy PZP. 

22.2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

Wykonawcę.  

22.3. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

przedłożą Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy 

regulującą współpracę tych wykonawców. Zgodnie z treścią art. 445 ustawy PZP wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady solidarnej 

odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca 

współpracę podmiotów występujących wspólnie ma m.in.: upoważniać jednego z członków jako osobę 

prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z 

pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą 

odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta na czas 

trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw zamawiającego; być zawarta w 

formie pisemnej. 

22.4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód zawartego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia o wartości określonej w umowie. 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie.  

22.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty.  

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

24. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy:  

24.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego w danej części za ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie punktu 21 SWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze 

wzorem umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. 

24.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

24.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w punkcie 24.2., jeżeli w postępowaniu na realizację danej części zostanie złożona tylko 
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jedna oferta. 

24.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej i 

musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej 

strony. 

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

25.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–

590). 

26. Postanowienia dodatkowe: 

26.1. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w 

walucie polskiej PLN. 

26.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

26.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

26.5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

26.6. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

26.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 4    – Wzory umów 

Załącznik Nr 5 -  Wykaz usług 

Załącznik Nr 6 -  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

Załącznik Nr 7 -  Informacja w zakresie grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 8 -  Wykaz osób 

Załącznik Nr 9 -  Oświadczenie - przeciwdziałanie agresji 

Załącznik Nr 10 -  Oświadczenie – wspólna oferta 

 

Wskazane 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. 
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