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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych o wartości zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 

8 ww. ustawy. 

 
MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA 

W STARACHOWICACH 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
 

 

 

Sporządził 06.08.2020 r.: Marek Żelazko 

Zatwierdzam w dniu: 
 

 
……................................................................................. 

(data i podpis kierownika Zamawiającego) 

 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 
Nazwa Zamawiającego: Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. 

Adres Zamawiającego: ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

NIP: 664-19-43-885 

REGON: 292650289 

Tel/Faks: 41 275 40 83 

E-mail: mpt@ekomuzeum.pl 

Godziny pracy: 800 – 1600 
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

2.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

2.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Przyrody i 

Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 

Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

2.2.2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Marek Żelazko kontakt: 

tel: 41 275 40 83 , e-mail: marek.zelazko@ekomuzeum.pl; 

2.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

2.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

2.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych 

zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

2.2.6. 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 
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udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

2.2.7. w odniesieniu do Pana/Pani danych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2.2.8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

2.3. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

* 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. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamówienie polega na remoncie dachu Hali Lejniczej stanowiącej 

element zabytkowego wielkiego pieca w Starachowicach (adres: Muzeum 

Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. 
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Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, obręb 02, dz.nr ew. 1146/2), 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A.823/1-17. Roboty będą prowadzone 

na obiekcie udostępnionym dla zwiedzających, wobec tego Wykonawca musi 

uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania 

dodatkowych zabezpieczeń. 

UWAGA: Ze względu na zabytkowy charakter obiektu prace będą prowadzone 

pod ścisłym nadzorem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (ŚWKZ). Negatywna ocena prac wystawiona przez ŚWKZ może 

skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego oraz obciążeniem 

Wykonawcy karą umowną i kosztami usunięcia skutków prac negatywnie 

ocenionych przez ŚWKZ. 

3.2. Zamówienie obejmuje w szczególności: 

3.2.1. czyszczenie dachu z ognisk korozji, 

3.2.2. wymianę zniszczonych elementów nienadających się do naprawy z 

uwagi na stopień naturalnego zniszczenia, 

3.2.3. zabezpieczenie przed dalszą korozją, dwukrotne  malowanie z 

wykonaniem posypki 

3.2.4. wymiana i montaż rynien, 

3.2.5. wymiana i montaż rur spustowych, 

3.2.6. montaż wylewek (żygaczy) rur spustowych 

3.2.7. montaż betonowych korytek odpływowych 

3.2.8. zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający 

bezpieczne i bezkolizyjne utrzymanie ruchu turystycznego w 

muzeum. 

3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące 

dokumenty: 

3.3.1. Program Robót Budowlanych Przy Zabytku– załącznik nr 1 do SIWZ; 

3.3.2. Istotne Postanowienia Umowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 

3.3.3. Dokumentacja projektowa (Projekt remontu pokrycia dachu w 

budynku Hali Lejniczej w Zabytkowym Zespole Zakładu 

Wielkopiecowego w Starachowicach) 
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3.4. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 

3.5. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

3.6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

3.7. Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy (tj. w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

na podstawie umowy o pracę do wykonywania wszystkich prac fizycznych 

związanych z wykonywaniem robót objętych zamówieniem. 

3.8. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin terenu, na których 

wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznać się ze 

stanem obiektów, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji 

zamówienia. W sprawie oględzin należy zgłaszać się do Działu Administracyjno- 

Gospodarczego Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach tel: (41) 275 40 

83, wew. 25 email: mpt@ekomuzeum.pl. Dokonanie wizji lokalnej ma na celu 

zapoznanie Wykonawców z warunkami miejscem realizacji zamówienia, 

potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącym realizacji 

przedmiotowego zamówienia, wpływającymi na prawidłoweoszacowanie 

kosztów Wykonawcy, w tym uwzględnienie czynników koniecznych do przygotowania 

jego oferty i podpisania umowy w niniejszym postępowaniu. Wizja lokalna miejsca 

robót oraz jego otoczenia odbywać się będzie na własną odpowiedzialność, koszt i 

ryzyko Wykonawcy 
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6.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH I 

3.9. Kody CPV: 
 
 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów. 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

45261900-3  Naprawa i konserwacja dachów 

45442100-8 Roboty malarskie 
 
 
 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie 

zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 

5.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6). Ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy polegających na 

powtórzeniu określonych w opisie przedmiotu zamówienia podobnych 

robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia 

podstawowego. 

 
 

 

RÓWNOWAŻNYCH 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub 

równoważnych. 
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7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

7.1. Wymagany termin realizacji robót - maksymalnie 30 dni od daty 

wprowadzenia na budowę. 

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.1. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą: 

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

• co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - zgodnie z art. 37c 

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

zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.). 

8.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co 

najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie/konserwacji obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 

20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto), w tym co 

najmniej jedna obejmująca remont dachu i jedna obejmująca remont 

obiektu poprzemysłowego. 

 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

9.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki 

opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

9.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

9.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 
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10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 

10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków 

udziału, którego zakres został określony we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 

4 do SIWZ. 

10.2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykaz robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do 

SIWZ, który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 

określonego w pkt 8.2. 

10.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o którym mowa w pkt 10.1 składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

10.5. Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje 

możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 

zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

10.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożono uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

10.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub 

innych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

10.8. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach 

których polega Wykonawca składane są w postaci oryginału. Za oryginał 

uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym 

podpisem. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo 

podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – 

odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie. 

11.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania ofert, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrywania. 

11.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej. 

11.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

11.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

11.7. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.8. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma 

pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp. 

11.9. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Marek Żelazko, 

marek.zelazko@ekomuzeum.pl. 

11.10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają 

na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami 

uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 
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niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował 

na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

13.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 

kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

13.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 

sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 

Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do 

pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

13.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były 

kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie 
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podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie 

oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 

Pozostałe strony mogą być parafowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w 

tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i 

opatrzone datami ich dokonania. 

13.9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

13.10. Zawartość oferty: 

13.10.1. wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 

13.10.2. Kosztorys ofertowy: zawierający następujące elementy: 

stronę tytułową, obmiar robót, kalkulację szczegółową, zestawienie 

materiałów z cenami jednostkowymi, tabelę elementów scalonych; 

kosztorysy mają charakter pomocniczy, są niezbędne do 

uzyskania i rozliczenia dotacji finansującej zamówienie; 

13.10.3. oświadczenie o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ (oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu - załącznik Nr 4 do SIWZ), podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do 

ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem) lub 

przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo; 

13.10.4. wykaz robót budowlanych, o którym mowa w pkt 10.2 SIWZ 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; 

13.10.5. dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową 

podpisała osoba do tego umocowana – tj. pełnomocnictwo – jeżeli 

podpisuje je osoba której umocowanie nie wynika z aktualnego 
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rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej; 

pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, 

13.10.6. w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy). Treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 

wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres 

umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

13.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i 

adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta w 

przetargu nieograniczonym na: Remont pokrycia dachu w zabytkowym 

budynku Hali Lejniczej Znak sprawy: A.26.7.2020 NIE OTWIERAĆ przed 

dniem 17.08.2020 r. do godz. 8:20” Na wewnętrznej kopercie należy 

podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty 

w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

13.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed 

upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 

opisane w sposób wskazany w pkt 13.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13.13.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 

jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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13.14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli 

Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał 

podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 

bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 

niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13.15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, 

jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

13.16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych 

(budynek biura ) do dnia 17.08.2020 r. do godz. 8:00. 

14.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.08.2020 r. o godz. 8:20 w siedzibie 

Zamawiającego, budynek biura sala konferencyjna. 

14.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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14.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące cen, okresów gwarancji zawartych w ofertach oraz 

zatrudnienie osób bezrobotnych. 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać 

wszystkie koszty i obciążenia związane z realizacją zamówienia zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ. 

15.2. Wykonawca określi cenę oferty za realizację przedmiotu zamówienia poprzez 

podanie w Formularzu ofertowym ceny brutto, kwoty podatku VAT oraz ceny 

netto podając je w zapisie liczbowym i słownie. 

15.3. Cena wyrażona jest w PLN. 

15.4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą o podatku od towarów i 

usług. 

15.5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania 

umowy i nie podlega podwyższeniu. 

15.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena (koszt) 60% 

1. Gwarancja 
 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji 

obejmującej prawidłowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (termin 

minimalny) i nie dłuższy niż 108 miesięcy (termin 

40% 
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 maksymalny), z zastrzeżeniem, że maksymalna liczbę 

punktów uzyska każda oferta, która będzie zawierała 

gwarancję minimum 108 miesięcy. 

 

 

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 16.1 kryteria będą liczone według 

następujących wzorów: 

Nr Nazwa 

kryterium 

Wzór 

1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród 

wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie 

2 Gwarancja Liczba punktów = ( Jof/Jmax ) * 40 

gdzie: 

- Jmax – najdłuższy okres gwarancji 

spośród wszystkich ofert 

- Jof - okres gwarancji podany w ofercie 

16.3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie 

końcową ocenę danej oferty. 

16.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni terminie do 

złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

16.5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

16.6.  Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
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zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

16.7. 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. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

16.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o 

udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

16.9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne 

czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, 

wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 

wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność 

projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na 

podstawie odrębnych przepisów. 

16.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

16.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

16.11.1. jest niezgodna z ustawą; 

16.11.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp; 

16.11.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
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16.11.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia; 

16.11.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

16.11.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

16.11.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3) ustawy Pzp; 

16.11.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 

ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

16.11.9. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny 

interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu 

nie można zagwarantować w inny sposób; 

16.11.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

 

17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać 

będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, oraz ustawie Pzp i 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

17.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki 

wskazane w art. 93 ustawy Pzp. 

17.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

17.3.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i 

nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

17.3.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

17.3.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach 

odrzucenia oferty, 
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17.3.4. Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

17.4. Zamawiający udostępnia informacje wskazane w pkt 17.3.2 i 17.3.4. na stronie 

internetowej. 

17.5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 17.3, jeżeli 

ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

17.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

18.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt 18.1 jeżeli złożono tylko jedną 

ofertę. 

18.3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

18.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

18.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
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się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

19.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania. 

 

20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

20.1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ. 

20.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z 

zastrzeżeniem pkt 20.3. 

20.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym w § 13 

Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

21.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla 

postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

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

ustawy Pzp. 

22. POZOSTAŁE INFORMACJE 

22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
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23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

23.1. Program Robót Budowlanych Przy Zabytku 

23.2. Istotne Postanowienia Umowy 

23.3. Formularz oferty 

23.4. Oświadczenia: o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do 

wykluczenia 

23.5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

23.6. Wykaz robót budowlanych. 

23.7. Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany) 

23.8. Pozwolenie na budowę 

23.9. Pozwolenie Konserwatora Zabytków  

 


