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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
zamówienia na 

 

„Stębark (pole bitwy pod Grunwaldem), ruiny kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi 

Panny (XV w.): pilne prace konserwatorskie i restauratorskie” 

udzielanego 

w  

trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: MUZUEM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKU  

Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, (tel.) 89 647 22 27 

e-mail: biuro@muzeumgrunwald.pl  

http://grunwald.muzeum.bip.ornak.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30  

 

 

Zatwierdzam: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stębark, 22.06.2022 r.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

ZAMAWIAJĄCY: MUZUEM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKU  

Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, (tel.) 89 647 22 27 

e-mail: sekretariat@muzeumgrunwald.pl 

https://www.e-bip.org.pl/muzeumgrunwald/32938 godziny urzędowania: od poniedziałku do 

piątku 7:30 – 15:30  

ePUAP: Muzeum-Grunwaldzkie 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane bezpośrednio z postępowaniem 

będą zamieszczane na Platformie Przetargowej: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://www.e-bip.org.pl/muzeumgrunwald/32938  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 

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

r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze 

zm.). 

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia 

negocjacji. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje renowację murów kaplicy pobitewnej p.w. Najświętszej 

Maryi Panny z XV wieku w Stębarku: prace konserwatorskie i restauratorskie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ,  

w Projekcie architektoniczno-budowlanym, STWiOR oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5 

do SWZ). 

UWAGA! 

W zakres przedmiotu zamówienia, nie wchodzą prace związane z renowacją kamiennego 

ogrodzenia. 

3. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na 

podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności określone w Opisie Przedmiotu 

https://www.e-bip.org.pl/muzeumgrunwald/32938
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.e-bip.org.pl/muzeumgrunwald/32938
http://późn.zm/
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Zamówienia, związane z wykonaniem zamówienia których, wykonanie zawiera cechy 

stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty 

związane z wykonaniem zamówienia.  

4. Wspólny Słownik Zamówień, Kody CPV: 

4500000- 7 – Roboty budowlane 

50000000-5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne 

45453100-8 – Roboty renowacyjne 

45453000-7 –  Roboty remontowe i renowacyjne 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

5. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Przedmiotowe zamówienie stanowi 

jedną spójną całość. Mając na uwadze rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia, dokonanie 

podziału tego zamówienia na części groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i 

organizacyjnymi ze strony Wykonawców, jak również potrzeba skoordynowania działań 

różnych Wykonawców wykonujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie 

zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Celem zamówienia publicznego jest wykonanie 

robót budowlanych, który może zostać osiągnięty poprzez udzielenie tego zamówienia jednemu 

Wykonawcy, który z kolei przyjmie na siebie odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie 

całości zadania. Ponadto mogłaby wystąpić np. sytuacja, w której nie zostałyby złożone oferty 

na wszystkie części zamówienia, co czyniłoby wykonanie części z nich niecelowym i/lub 

niemożliwym, a w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia 

publicznego. Podział zamówienia na części, mógłby doprowadzić również do braku możliwości 

egzekwowania gwarancji, albowiem trudno byłoby określić Wykonawcę odpowiedzialnego za 

dany teren, jeżeli na jednym terenie pracowałby kilku z nich. 

6. Wykonawca będzie rozliczany na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji 

zadania obejmującego wszystkie koszty składające się na cenę oferty brutto. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży w terminie 7 dni kalendarzowych od 

podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy do akceptacji przez Zamawiającego. 

Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a  

Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być podzielony na pozycje w taki sposób aby 

obejmował cały zakres rzeczowy inwestycji od momentu rozpoczęcia robót objętych 

zamówieniem o niezbędnym stopniu szczegółowości Harmonogram musi uwzględniać wymogi 

Zamawiającego. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

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

2. Projektowane postanowienia umowy przedstawione są w Załączniku nr 5 do SWZ. 
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VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Informacje ogólne: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, 

ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Muzeum-Grunwaldzkie) 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: 
sekretariat@muzeumgrunwald.pl  

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie  

z Rozporządzeniem 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. poz. 2452), 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w 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, 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu 

miniPortal oraz Regulaminie ePUAP, 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

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

wynosi 150 MB, 

6) 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, 

7) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu. 

2. Złożenie oferty: 

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

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini 

portalu, 

2) Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl, 

3) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty 

Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, 

4) Wykonawca, aby wziąć́ udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu 

konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę˛ użytkownik wybiera 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty, 

5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej  w  szczególności  w  formacie  danych  .doc,  .docx,  .pdf i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany 

został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. Oferta przed zaszyfrowaniem 

musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Podpisanie wyłącznie formularza wysłania paczki 

na ePUAP nie oznacza podpisania oferty, 

6) 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). 

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu, 

8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać 

złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 2 powyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Muzeum-Grunwaldzkie) oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania), 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: sekretariat@muzeumgrunwald.pl, 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 powyżej adres 

email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z: 

a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452) 

oraz z: 

b) Rozporządzeniem 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. poz. 2415) 

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 

5) Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz  
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z tłumaczeniem na język polski, 

6) W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem. 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z  

WYKONAWCAMI 

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Ewelina Miksa, 

sekretariat@muzeumgrunwald.pl 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 05.08.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą (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). 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Oferta, oświadczenia 

oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 

kolumn  

i wierszy. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej – nazwa – Muzeum-Grunwaldzkie) i udostępnionego również na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła 

ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na 

platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Muzeum-

Grunwaldzkie). 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem 

nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu. 

1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak 

podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem 

kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta 

osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać, 
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2. Postać  elektroniczna  opatrzona  podpisem  zaufanym  –  czyli  plik w 

jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować 

korzystając z platformy e-PUAP, 

3. Postać  elektroniczna  opatrzona  podpisem  osobistym  –  czyli  plik w 

jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie 

(dokumencie wyposażonym w elektroniczny chip, w który wprowadzany jest 

podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego), 

4. Sposób składania podpisów: 

a) Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę 

posiadanego przez Wykonawcę podpisu, 

b) Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-

przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany, 

c) Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez  

osoby  uprawnione  do  reprezentacji  podmiotów  składających te dokumenty. 

6. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej 

samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii 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, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 

nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik 

może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  w postępowaniu  albo  

reprezentowania  w  postępowaniu i zawarcia umowy. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

9. 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). 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia 

oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ, 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez 

Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, 

3. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, 

jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W 

przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy 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 - dotyczy 

ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.  

5. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - dotyczy przypadku wspólnego 

ubiegania się̨ o zamówienie przez kilku Wykonawców. 

6. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

15. WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Muzeum-

Grunwaldzkie) i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu, 

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać 

złożonej oferty. 
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XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa 

– Muzeum-Grunwaldzkie) i udostępnionego również na miniPortalu. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2022 r. o godz. 12:00 

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

6. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.07.2022 r. o godz. 12:30 

2. Otwarcie ofert odbywa następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, bez udziału 

Wykonawców. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

Ustawy Pzp, Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

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

Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) 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, 



 

10 

 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzania 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), 

g) 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, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

2) 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 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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 

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 postepowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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 postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.    W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą”, z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 



 

11 

 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy;  

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy.  

7.3 W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie 

okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. 

Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń 

składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną 

przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału 

wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl). 

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

udzielenie zamówienia.  

XV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O  

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej winien 

wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 
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wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończył co najmniej:  

 jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.  

Uwagi:  

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy 

większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres 

/wartość każdego zamówienia, o którym mowa powyżej.  

2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 

(zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca 

polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie 

i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega 

możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i 

konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów 

np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 

Wykonawcę faktur. 

3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości 

zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej 

waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy 

Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 

przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym 

zostanie on opublikowany.  

4. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac 

bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane. 

 

b) Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował: 

 

 jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji 

niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz 

posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37c obowiązującej ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.; 

 

Uwagi: 

1. Art. 37c. o ochr. zabyt. Wymogi wobec osoby kierującej lub wykonującej nadzór 

inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru: 

Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane 

określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy 

brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

 

XVI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
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1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z 

Załącznikiem 3 do SWZ. 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie jest podmiotowym środkiem 

dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia na dzień składania ofert. 

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, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona obejmują: 

1) Oświadczenie  Wykonawcy  o  aktualności  informacji  zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym 

się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa 

w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 

3) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru - Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane; a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty.  

4) Wykaz osób (wg wzoru - Załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

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

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, 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

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

prawidłowość i aktualność. 

5. 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 

oraz rozporządzenia 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. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne, 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym, 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 

ust. 6 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa ust. 6 powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

XVII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
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Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków 

dowodowych. 

XVIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O    

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.  

2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. 

3. 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. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa rozdz. XVI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia 

podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XVI ust. 2 SWZ, przy czym: 

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XVI ust. 2 składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO 

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA 

WYKONAWCY 

1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

2.    Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

XX. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ 

OFERTY 

1. Podmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub  oświadczenia, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
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osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 

rozporządzenia 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. poz. 2452) - 

dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z 

zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 

rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 

rozporządzenia. 

4. 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. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  zwane  dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 
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odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

rozporządzenia, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 

nich dotyczą, 

b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

c) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz. 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione 

podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 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. 

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje 

w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, 

c) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz. 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane  



 

18 

 

dokumenty  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe 

lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu. 

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 

szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający 

zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego. 

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą 

spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, 

b) muszą  umożliwiać  prezentację  treści  w  postaci  elektronicznej, w 

szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym, 

c) muszą  umożliwiać  prezentację  treści  w  postaci  papierowej, w 

szczególności za pomocą wydruku, 

d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 

i kontekstu zapisanych informacji. 

XXI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Ceną oferty wymienioną w Formularzu oferty jest ryczałtowa cena brutto (z VAT) za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu 

zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. 

3. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem. 

4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 

5. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 

od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę 

taryfową. 

6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z 

obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, 

należy do Wykonawcy. 

7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:  
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1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.  

5) Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w Załączniku nr 2 do SWZ. Brak 

złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego.  

8. Podane ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę 

powiększa się o jednostkę). 

9. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ. 

XXII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie 

wagi punktowe i przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt. 

 

 

 

Lp. 

 

 

Kryterium 

 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów, jaką 

może otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1 Cena oferty brutto w PLN (C) 60 % 60 punktów 

2 Gwarancja i rękojmia na wykonane 

roboty budowlane (G) 

40 % 40 punktów 

Łącznie: 100 % 100n

w 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona 

będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub 

następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa 

lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę. 

3. Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 
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L = C + G 

gdzie: 

 

L całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

C liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Cena 

D liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Gwarancja i rękojmia 

na wykonane roboty budowlane 

 

4. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasad: 

 

1) Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena” (C) 

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

C =  
C min 

X 60 
Ci 

gdzie: 

 

C liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium - cena 

Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu* 

Ci Cena oferty rozpatrywanej* 

 

*  Zgodnie z art. 225 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 

ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

2) Zasady oceny ofert wg kryterium - Gwarancja i rękojmia na wykonane 

roboty budowlane (G) W przypadku kryterium oferta otrzyma ilość 

punktów wynikająca z tabeli poniżej: 

a) Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.  

b) Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i 

rękojmi na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia 

licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

c) Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane będzie dłuższy niż 

minimalne 36 miesięcy. Górna granica ocenianej gwarancji i rękojmi na 

wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesiące. 
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Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (G) 
Max. liczba 

punktów 

Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji i rękojmi 
w następujący sposób: 
 
W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji i rękojmi: 
• 60 miesiące - Wykonawca otrzyma 40 pkt; 
• 48 miesięcy - Wykonawca otrzyma 20 pkt; 

• 36 miesięcy - Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
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Uwaga: 

Uwaga: W przypadku, gdy w Formularzu ofertowym Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

prostokątów lub zaznaczy więcej niż jeden prostokąt w kryterium oceny ofert „Gwarancja i 

rękojmia na wykonane roboty budowlane (G), „Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

deklaruje okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w wymiarze 36 miesięcy i w tym 

kryterium, otrzyma 0 pkt. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) 

Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

tj. uzyska największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. 

5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 

którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną 

liczbę punktów ze wszystkich kryteriów 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty 

przedstawiające 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.  

7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.  

8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 11, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych 

niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
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3. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy w szczególności wskazanie 

czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu 

odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przekazana w 

inny sposób; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej 

3) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

8.  Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” Ustawy Pzp.  

XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy 

Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty), 

5. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 
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XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ. 

Zamawiający: 

1) Nie przewiduje udzielenia, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych, przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnych z jego 

przedmiotem.  

2) Nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 

15) ustawy. 

3) Nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

4) Nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5) Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są 

uregulowane we wzorach umów (Załączniku nr 5 do SWZ) 

6) Nie przewiduje składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy. 

7) Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie przewiduje przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej. 

8) Nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

9) Nie przewiduje rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

Wszelkie rozliczenia będą prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone w złotych polskich (PLN). 

10) Nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert, zgodnie z art. 139 ustawy. 

11) Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12) Nie stawia wymagań, w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy 

13) Nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy. 

14) Nie stawia wymagań dotyczących ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

15) Nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

16) Nie wymaga przedstawienia ofert w formie katalogu elektronicznego lub dołączenia 

katalogu elektronicznego do składanej oferty. 

17) Nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH. 
 

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”, Zamawiający informuję, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 

w imieniu którego działa Szymon Drej – Dyrektor Muzeum. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Waldemar Hypś email: 

Waldemar.hyps@cbi24.pl; 
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3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

4) Odbiorcami Państwa 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; 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

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

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiadają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO2;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) Nie przysługuje Państwu: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 
10) 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. 

11) 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. 

 
XXVII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

 

Lp Oznaczenie 

załącznika 

 

Nazwa Załącznika 

 

1. 
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia  
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2. 
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

 

3. 
Załącznik nr 3 

Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek 

wykluczenia z postępowania – Wykonawca 

4. 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w 

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

5. 
Załącznik nr 5 Wzór umowy  

6. 
Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych 

7. 
Załącznik nr 7 Wykaz osób 

8. 
Załącznik nr 8  Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

 


