
Nr ref.: ZP/MJP/DI/4/2018 

 

Sulejówek, dnia 24.10.2018 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 (SIWZ)  

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na: 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - MODERNIZACJA „DWORKU 

MILUSIN” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. 
„BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego 
w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą 
nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2018 r. 

oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

     

 

Zatwierdził: 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
 
1. Instrukcję dla Wykonawców - IDW. 
2. Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 1 
3. Wzór umowy – Załącznik nr 2 
4. Formularz oferty –  Załącznik nr 3   
5. Oświadczenie Wykonawcy – wzór – Załącznik nr 4 
6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – Załącznik nr 5  
7. Wykaz usług – wzór – Załącznik nr 6 
8. Wykaz osób – wzór – Załącznik nr 7   
 

 
Instrukcja dla Wykonawców - IDW 

 

 
1. Zamawiający: 

Zamawiającym jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
ul. Oleandrów 5, Sulejówek 05-070 
NIP: 822 228 45 51 
REGON: 141773282 
RIK: 80/2008 
Punkt kontaktowy/ adres korespondencyjny: 
Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
ul. Dominikańska 25 
02-738 Warszawa 
tel./fax +48 (22) 842 04 25 
e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl 
Adres strony internetowej: http://www.muzeumpilsudski.pl 
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00 

 
2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.), w procedurze właściwej dla postepowań o wartości szacunkowej 
zamówienia publicznego nieprzekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., dalej „Pzp”). 
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 

 
3. Ogłoszenie o zamówieniu: 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej:  
 https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski 
 

mailto:muzeum@muzeumpilsudski.pl
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4. Język postępowania: 
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane 
w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  

 
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Przedmiot zamówienia oznaczony jest następującymi kodami Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 

 

DZIAŁ 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 GRUPA 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

  KLASA 71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

   KATEGORIA 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

   KATEGORIA 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i 

specyfikacje 

   KATEGORIA 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

   KATEGORIA 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

  KLASA 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

 GRUPA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

  KLASA 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

  KLASA 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

   KATEGORIA 71356000-8 Usługi techniczne 

    71356100-9 Usługi kontroli technicznej 

 GRUPA 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

  KLASA 71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

   KATEGORIA 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

 GRUPA 71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i 

konsultacji technicznej 

   KATEGORIA 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

 
6. Opis przedmiotu zamówienia: 
6.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (wraz 

z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
projektowej), uzyskanie niezbędnych, wymaganych prawem postanowień, pozwoleń i 
decyzji urzędowych, w tym pozwolenia na budowę, na potrzeby realizacji modernizacji 
wpisanego do rejestru zabytków „Dworku Milusin” w Sulejówku przy ul. Oleandrów 5, w 
celu jego dostosowania do potrzeb działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym 
gromadzenia i przechowywania eksponatów o wartości historycznej. Prace 
prowadzone będą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowanego na podstawie Wieloletniego 
Programu Rządowego (WPR) przyjętego w Uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z 
dnia 6 września 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 
175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą nr 77/2016 Rady 
Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 Rady Ministrów z dnia 26 
lipca 2018 r. oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej. 
 
Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy założeniu 
odtworzenia i ochrony historycznych walorów „Dworku Milusin”, poprzez 
zachowanie jak największej ilości elementów oryginalnych, a tam gdzie nie 
będzie to możliwe – poprzez jak najwierniejsze odtworzenie tych elementów. 
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6.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr  1 do SIWZ. 

6.3. W celu dokonania przez Wykonawców należytej oceny zakresu prac do wykonania 
oraz warunków terenu budowy, Zamawiający wymaga od Wykonawców 
przeprowadzenie wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 
30.10.2018 r. godz. 12:00. Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej winni stawić się 
w ww. terminie przy ul. Oleandrów 5 w Sulejówku przed bramą wjazdową prowadzącą 
do Dworku Milusin (miejsce zbiórki). Wizja lokalna odbędzie się przy udziale 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

6.4. Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudniania członków zespołu 
projektowego  na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), z uwagi 
na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, 
więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej 
z Kodeksu pracy, a ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest 
krótki.   

6.5. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia, opracowana na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, stanowić będzie podstawę (opis 
przedmiotu zamówienia) do przeprowadzenia odrębnego postępowania przetargowego 
na wykonanie robót budowlanych objętych projektem i musi spełniać wymogi ustawy 
Pzp oraz przepisów wykonawczych w/w ustawy. Wykaz opracowań, pisemne 
oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji oraz celowości, któremu 
dokumentacja ma służyć oraz oświadczenie, że dokumentacja projektowa została 
opisana zgodnie z art. 29 i art. 30 ust. 1, 3-5 ustawy Pzp stanowi wymaganą 
i integralną część przekazywanej dokumentacji. W przypadku, gdy dokumentacja 
projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów i normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp należy dodać zapis, 
że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 

7. Termin wykonania zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało w całości oraz należycie zrealizowane 
w terminie do dnia 10.05.2019 r.  

 
8. Podwykonawcy: 
8.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. 
8.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania 
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

8.3. W przypadku, gdy w toku realizacji zamówienia nastąpi zmiana lub rezygnacja 
z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia dla wydania zgody Zamawiającego na zmianę. 

 
9. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 Pzp. 
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10. Oferty wariantowe i częściowe: 
10.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
11. Aukcja elektroniczna: 

   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

12. Zaliczki: 
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13. Umowa ramowa: 
    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

14. Rozliczenia w walutach obcych: 
   Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 
 

15. Ograniczenie podmiotów ubiegających się o zamówienia: 
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko 
do Wykonawców, u których ponad 50% (pięćdziesiąt procent) pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne. 

 
16. Zwrot kosztów w postępowaniu: 

    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Warunki udziału w postępowaniu: 
17.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i SIWZ. 

17.2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Pzp, dokona najpierw oceny ofert, 
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

17.3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zgodnie z zasadami sztuki należycie wykonał: 

i. co najmniej jedną usługę polegającą na  wykonaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku 
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2, który wpisany jest do rejestru 
zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz  

ii. co najmniej jedną usługę polegającą na  wykonaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji istniejących lub 
nowych instalacji grzewczych budynku z wyposażeniem w funkcje klimatyzacji 
i wentylacji oraz kontrolą wilgotności, oraz 

iii. co najmniej jedną usługę polegającą na  wykonaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji istniejących lub 
nowych instalacji elektrycznych budynku, oraz 

iv. co najmniej jedną usługę polegającą na  wykonaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji istniejących lub 
nowych instalacji zabezpieczenia wnętrz budynku przed zagrożeniami wg 
wytycznych NIMOZ, dot. budynku wpisanego do rejestru zabytków. 

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 
skierowanymi do realizacji zamówienia – minimum po jednej osobie: 

 Głównego Projektanta – koordynatora prac projektowych, posiadającego co 
najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu robót budowlanych  
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dot. obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 
nadzorem Konserwatora Zabytków) przy co najmniej dwóch zakończonych 
inwestycjach o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) netto 
każda; 

 Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w 
projektowaniu min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania) 
oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów 
branży instalacji sanitarnych dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej 
niż 300 m2 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego; 

 Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada: 
doświadczenie zawodowe w projektowaniu min. 5 lat (liczone od daty uzyskania 
uprawnień do projektowania) oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu 
minimum dwóch projektów branży instalacji elektrycznych dla budynku o 
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 w tym przynajmniej jednego 
projektu dla obiektu zabytkowego; 

 Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu 
min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania) oraz 
doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży 
instalacji telekomunikacyjnych dla budynku o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 300 m2 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu 
zabytkowego. 

Powyższe osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U.  z 2014, poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, 
nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do 
projektowania w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. 

17.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który 
nie wykaże spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej. 

17.5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp lub polegania 
na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału 
wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty. 

17.6. Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału: 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna 
określać: 
a) kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby, 
b) sposób   wykorzystania   zasobów   innego   podmiotu,   przez   wykonawcę,   

przy wykonywaniu zamówienia; 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi. do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże wymaganą zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
ekonomiczną lub finansową. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 19 IDW. 

 
18. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 
18.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych 

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
18.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych 

w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:  
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1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 
r. poz. 978, 1259, 1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3. który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat, składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 
 

19. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

19.1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 

ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowy zakres 
wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie, wskazany 
został we wzorze oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 
do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

19.2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) wykazu usług wykonanych 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem  
dowodów dotyczących usług określających czy usługi te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa w 
zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
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tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu określa Załącznik nr 6 do 
SIWZ; 

b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu określa Załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu złożenia dokumentu; 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia dokumentu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu złożenia dokumentu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1) ustawy Pzp. 

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; 

h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

19.3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, każdy 
z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania 
wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego 
dotyczy. 

19.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 19.2. IDW : 
1) dot. ppkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
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sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia 
dokumentu; 

2) dot. ppkt b)-d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia dokumentu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia dokumentu. 

19.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 19.4. zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z pkt. 19.4 IDW. 

19.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 19.2 IDW, składa dokument, o którym 
mowa w pkt 19.4., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy 
wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 19.4 IDW. 

19.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

19.8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

19.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
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i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

19.10. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę 
do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlega 
on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

19.11. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: 
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przekazania informacji o dokonanej 
ocenie i  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

20. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
20.1. Wszystkie informacje i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem 

zamieszczane będą na stronie internetowej: https://e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/ 
20.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 842 04 25) 
lub drogą elektroniczną (e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl). Osobą uprawnioną 
do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Michajłow – Koordynator Biura 
Budowy (e-mail: a.michajłow@mjpws.pl). 

20.3. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/MJP/DI/4/2018 We wszelkich kontaktach 
dot. niniejszego postępowania, Zamawiający zaleca posługiwanie się tym znakiem.  

20.4. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 
faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej 
formie niż pisemna oraz na każde żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania 
od niego informacji. 

20.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
robocze przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając treść pytań i wyjaśnień 
na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ, bez ujawniania źródeł 
zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.  

 
 Pytania należy kierować na adres:  
  

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek 

faks: +48 (22) 842 04 25 
e-mail: a.michajlow@mjpws.pl 

 
20.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

20.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. 

 

https://e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/
mailto:muzeum@muzeumpilsudski.pl
mailto:a.michajłow@mjpws.pl
mailto:a.michajlow@mjpws.pl
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20.8. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ termin składania ofert 
zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ. 

20.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja 
o terminie zebrania zostanie zamieszczona także na stronie internetowej, na której 
została opublikowana SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone 
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie 
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie 
internetowej, na której został opublikowany SIWZ. 

 
21. Wadium: 
21.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł 

(piętnaście tysięcy złotych). 
21.2. Wadium należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej z następujących form: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego o numerze: 63 1130 1017 0020 1472 3320 0005. 

2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych  

lub 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 

21.3. Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura 
Zamawiającego: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa, jednocześnie dołączając 
potwierdzoną notarialnie jego kopię do oferty albo złożyć wraz z ofertą. 

21.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, a dowód jego 
wniesienia dołączyć do oferty. 

21.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 
poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, 
nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 

21.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

21.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art.25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

21.8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które 
w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

21.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, 
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 
formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną 
Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
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„Wykonanie dokumentacji projektowej - modernizacja „Dworku Milusin” w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) 
pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” 
przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z 
późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 
października 2013 r., uchwałą nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i 
uchwałą nr 106/2018 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r.”. 

Uwaga! 
W przypadku, gdy Wykonawca wraz z ofertą składa oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, dokument ten nie 
powinien być spięty na trwałe z ofertą. Dokument ten należy umieścić w osobnej 
opisanej „WADIUM” kopercie załączonej do oferty. 
 
21.10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
21.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
21.12. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej 

wysokości lub w wymaganej formie lub formach, zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

21.13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

21.14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

21.15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego 
Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

21.16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

21.17. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie; 
2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
4. mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

22. Termin związania ofertą: 
22.1. Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
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22.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

22.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z jednoczesnym wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

22.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową 
Izbę Odwoławczą. 
 

23. Opis sposobu przygotowania oferty 
23.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 
23.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
23.3. Oferta, dla której Zamawiający określił wzór w formie Formularza Oferty 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, winien być sporządzony zgodnie z tym 
wzorem, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

23.4. Do oferty (Formularza Oferty) należy dołączyć: 
1. Pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego 

zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym. Pełnomocnictwo należy 
załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony 
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;  

3. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż 
pieniądz, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji 
lub poręczenia); 

23.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

23.6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi treść powinny być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 

23.7. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty i jej załączników, w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, zasłonięcie korektorem itp. 
muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich 
nieuwzględnienia. 

23.8. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone i kolejno 
ponumerowane, z zastrzeżeniem postanowień SIWZ dotyczących tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Zaleca się wskazanie łącznej liczby stron oferty w Formularzu 
Oferty. 
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23.9. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dołączone dokumenty, zawierają 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzega, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane 
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 

23.10. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 
podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie. 

23.11. Do zastrzeżenia tajemnicy Wykonawca dołączy oświadczenie o zastrzeżeniu 
poufności z uzasadnieniem zawierającym podstawy prawne i faktyczne dokonanego 
zastrzeżenia, w szczególności opisującym w zwięzły sposób środki zastosowane 
celem zachowania poufności zastrzeżonych informacji. 

23.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
 ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa 

 oraz opisane: 
 

"Oferta na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - 
modernizacja „Dworku Milusin” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowanego w ramach 
Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady 
Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi 
uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą nr 
77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z 
dnia 06.07.2018 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia 
dotacji celowej” 

 Nie otwierać przed dniem 19.11.2018 r. godz. 12:00  

23.13. Wymagania określone w pkt 23.8. – 23.11. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, niemniej jednak wszelkie 
negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę.  

23.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem 
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane i opisane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.  

 
24. Miejsce i termin składania ofert 
24.1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 23.12. SIWZ należy dostarczyć 

do: siedziby Biura Zamawiającego: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa. 
24.2. Termin składania ofert upływa w dniu  19.11. 2018 r. o godz. 11:30. 
24.3. W przypadku otrzymania oferty po terminie składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją 
Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
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25. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biura Zamawiającego 
przy ul. Dominikańskiej 25, 02-738 Warszawa - sala nr 4, Parter.  
 
26. Otwarcie i ocena ofert: 
26.1. Otwarcie ofert jest jawne. 
26.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający 
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz 
informacje dotyczące ceny oferty i okresu gwarancji zawarte w ofercie. 

26.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

26.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w tym, 
w szczególności wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

26.5. Zamawiający poprawi w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, oraz  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 
26.6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
27. Opis sposobu obliczenia ceny oraz pozostałych parametrów oceny ofert: 
27.1. Cena oferty: 

1) Przez cenę oferty należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych 
„zł”, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i/lub usługę; 
w cenie 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 oraz podatkiem akcyzowym. 

2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
z uwzględnieniem warunków wykonania zamówienia i jego zakresu, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem 
umowy, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy. W celu należytego oszacowania kosztów realizacji zamówienia i ryzyk 
mogących mieć wpływ na cenę zamówienia, Zamawiający wymaga dokonania 
wizji lokalnej, o której mowa w SIWZ.   

3) Wynagrodzenie umowne będzie miało charakter ryczałtu. 
27.2. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego 

zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór 
oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, stosownie 
do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 
2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 
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27.3. Pozostałe parametry oceny ofert:  G – długość okresu gwarancji jakości. 
27.4. Przez okres gwarancji jakości „G „należy rozumieć czas trwania gwarancji jakości 

udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia, w zakresie określonym we 
wzorze umowy, wyrażony w latach. 

 
28. Kryteria oceny ofert 
28.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące 

kryteria: 
 

Kryterium Waga 
Cena oferty  C – w złotych polskich 80 
Okres gwarancji G – w latach 20 
  

28.2. Zamawiający, oceniając oferty na podstawie zastosowanych kryteriów oceny ofert, 
przyzna największą liczbę punktów: 
1) za najniższą cenę; 
2) za najdłuższy okres gwarancji.  

28.3. Do obliczenia punktów przyznawanych w ramach kryterium Cena oferty Zamawiający 
zastosuje następujący wzór:  
C = 80 * (Cmin/Cbad) 
gdzie: 
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena; 
Cmin – oznacza najniższą oferowaną w postępowaniu cenę; 
Cbad - oznacza cenę oferty badanej. 

 
28.4. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 3 lata licząc od daty 

bezusterkowego odbioru zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy. W ramach 
kryterium Okres gwarancji Zamawiający przyzna punkty za zaoferowany przez 
Wykonawcę okres gwarancji – nie krótszy niż 3 lat i nie dłuższy niż 10 lat. 
Zaoferowany okres gwarancji wpisany zostanie do umowy zawartej z Wykonawcą. 
Zamawiający wymaga, aby długość okresu gwarancji deklarowana była w pełnych 
latach. Do obliczenia punktów przyznawanych w ramach kryterium Okres gwarancji 
Zamawiający zastosuje następujący wzór: 
 
G = 20 * (Gbad/Gmax) 
gdzie: 
G – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium okres 
gwarancji; 
Gbad - oznacza okres gwarancji oferty badanej; 
Gmax – oznacza najdłuższy oferowany w postępowaniu okres gwarancji. 

 
28.5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najkorzystniejszy 

bilans punktowy kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 
która uzyska najwyższą sumę punktów łącznie we wszystkich ocenianych kryteriach. 
Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

28.6. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 
29. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 
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30. Udzielenia zamówienia: 
30.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. 
30.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty stosownie do art. 92 ustawy Pzp. Informacja, o której mowa w pkt 30.2, 
zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie  internetowej Zamawiającego. 

30.2.1. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
wskaże miejsce i termin podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 
31. Formalności poprzedzające zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: 
31.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą 
elektroniczną albo 10 (dziesięć) dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

31.2. Zamawiający stosownie do Pzp może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem terminu ustawowego. 

31.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed 
podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: 
1. kopie uprawnień do projektowania bez ograniczeń osób wskazanych w wykazie 

osób i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 
okręgowej Izby Samorządu Zawodowego lub inne równoważne dokumenty, 
dotyczące osób, które będą sprawować funkcje przy realizacji przedmiotu umowy 
dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień;  

2. kopię polisy w zakresie ubezpieczenia własnej działalności gospodarczej 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu deliktu i kontraktu, z uwzględnieniem 
ubezpieczenia ochrony zdrowia osób trzecich i ich mienia, o której mowa we 
Wzorze umowy; 

3. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

31.4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 
się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ. Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 
 

32. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
32.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 
10% zaoferowanej ceny brutto. 

32.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w następujących formach, 
według wyboru Wykonawcy: 
1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; 
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3. gwarancjach bankowych; 
4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

32.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze:   
63 1130 1017 0020 1472 3320 0005 . 
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32.4. Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie wadium wniesionego w pieniądzu 
na zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia i uzupełnienie pozostałej 
części wymaganej kwoty zabezpieczenia w dowolnej formie wskazanej w pkt 32.2. 
SIWZ. 

32.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy. 

32.6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określone zostały we Wzorze umowy. 

 
33. Warunki umowy: 
33.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
33.2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
33.3. Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ. 
33.4. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1. zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy lub jego części, poprzez jego 

skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie; 
a) ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w 

szczególności braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji 

bądź podjęcia decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych 

przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych 

instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w 

terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

c) w przypadku wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa”, których nie 

można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie 

wynikają z winy żadnej ze stron. 

2. zmiany zakresu prac projektowych, pierwotnie przyjętych założeń 
architektonicznych w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z potrzeby dostosowania 
założeń projektowych w możliwie najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do 
charakteru, przeznaczenia projektowanego obiektu; 

3. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 
umowy nie leży w interesie publicznym; 

4. zmiana wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy 
o zamówienie nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 

5. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
6. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 
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7. zmiana parametrów technicznych przedmiotu umowy, która nie wymagają 
zmiany udzielonego pozwolenia na budowę i nie wykraczają poza przedmiot 
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

8. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 
9. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla 
dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego 
na zaproponowaną osobę, 

10. zmiana wskazanych w umowie przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego 
na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych 
uprawnień, utraty stanowiska, 

11. zmiana uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu 
Cywilnego, 

12. w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez 
czynniki zewnętrzne (np. toczące się w sąsiedztwie budowy), 

13. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania 
należytej staranności przez Zamawiającego. 
 

34. Każda ze stron umowy może wystąpić z propozycją dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy. Propozycja ta musi wskazywać na okoliczności 
uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody 
na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności. 

 
35. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
35.1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

35.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, 
czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp. 

35.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane przy 
użyciu środków komunikacja elektronicznej albo w terminie 10 dni jeśli zostały 
przesłane w inny sposób. 

35.4. Odwołania inne niż określone w punkcie 35.3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

35.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Szczegółowo 
kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w dziale VI ustawy Pzp. 

35.6. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego miejscowo właściwego według siedziby 
Zamawiającego. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione 
są w dziale VI ustawy Pzp. 

35.7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. 
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35.8. Informacje na temat systemu ochrony prawnej są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 

 
36. Zasady udostępniania dokumentów: 
36.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem załączników do protokołu, które są jawne 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz 
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez 
Wykonawcę. 

36.2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek złożony zgodnie 

z formą porozumiewania się stron określoną w SIWZ, 

2. Zamawiający niezwłocznie wyznacza termin i miejsce udostępniania dokumentów, 

3. bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może 
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków 
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert, 

4. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 
zostaną dokumenty, 

5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz 
w czasie godzin jego urzędowania. 
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