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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

Miejscowość: 91-415 Łódź 

Adres: plac Wolności 14 

Strona internetowa: http://www.maie.lodz.pl/bip/ 

Mail: muzeum@maie.lodz.pl   

Tel.: 42 632 84 40 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, plac Wolności 14, 91-415 Łódź,  

z dopiskiem: postępowanie Nr DZS.271.2.2019 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z dnia 

2018.10.16 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „Ustawą”, o wartości szacunkowej poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi 

łęczyckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie 

VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej. 

2. Kody przedmiotu zamówienia według CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
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45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
edukacją i badaniami 
45214630-5 Obiekty naukowe 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261212-3 Kładzenie łupków dachowych 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262211-3 Wbijanie pali 
45262212-0 Kopanie rowów 
45262320-0 Wyrównywanie 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314310-7 Układanie kabli 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
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45422100-2 Stolarka drewniana 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45454100-5 Odnawianie 
 

3. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne konserwacji i zabezpieczenia 

dawnego grodziska w Tumie („Szwedzka góra”) w ramach Projektu pn. „Tum – Perła 

romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”,  obejmujące : 

1. Zabezpieczenie istniejących wałów grodu na całej długości ich przebiegu oraz 

rekonstrukcję (budowę) obwałowań (fragmentów w miejscach badań 

archeologicznych) wraz z przedpolem (most wjazdowy, fosy) w oparciu o wyniki badań 

z lat 1948-1953 oraz 2009-2010).  

2. Rekonstrukcja studni oraz budowli wieży drewnianej zlokalizowane na majdanie.  

3. Wokół tych obiektów oraz w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowywanego wału 

nawierzchnia brukowana z kamieni polnych. Na pozostałym obszarze posadzka 

gruntowa. 

4. Wykonanie wejścia na teren grodziska od strony północnej, przez bramę i 

zrekonstruowany pomost ponad łąkami oraz pomieszczenia zaplecza sanitarnego i 

gospodarczego, zlokalizowane w wale. 

5. Zagospodarowanie terenu grodu w zakresie konserwacji, zabezpieczenia oraz 

częściowego odtworzenia otoczenia grodziska, podwójnej fosy i niewielkiego wału 

zewnętrznego w przekopie północnym. Wykonanie nawierzchni majdanu, uzupełnienie 

trawników na terenie grodziska. 

6. Wykonanie pomostów i kładek a także drogi żwirowej wraz z parkingiem, 

prowadzących od skansenu do rekonstruowanego grodziska ponad łąkami i ciekami 

wodnymi.  

7. System informacji wizualnej wraz z makietą grodziska oraz małą architekturą (ławki , 

kosze). 

8. Instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. 

Obiekty zlokalizowane są w Tumie na działkach 68/2, 308/2, 102/1, 308/3, 308/4, 490/2, 309, 

310, 313, 491, 492; 493; 494; 495; 498; 500; 503, 506, w obrębie Kwiatkówek, w gminie Góra 

Św. Małgorzaty. W otoczeniu znajdują się zabudowania skansenu. W większości tereny 

przeznaczone są pod uprawy rolne i łąki. 

Inwestycja prowadzona jest na terenie będącym własnością Muzeum Archeologicznego i 

Etnograficznego w Łodzi, wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod nr 585-

V-32/420 decyzją z dnia 11.06.1953 r. i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  
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Zamawiający informuje, że rozpoczęcie robót będzie możliwe po wydaniu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w drodze decyzji lub postanowienia, pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, zgodnie z załączonym do SIWZ 

postanowieniem WUOZ Sk-A.5142.69.2013.AG z dnia 17.05.2013 r. 

Zamawiający informuje, że rozpoczęcie robót będzie możliwe po wydaniu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w drodze decyzji lub postanowienia, pozwolenia na 

prowadzenie badań archeologicznych (nadzoru archeologicznego). Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek dostarczenia danych geodezyjnych (m.in. współrzędnych) do złożenia wniosku o 

wydanie w/w pozwolenia. Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny nad inwestycją.  

Zamawiający wymaga stosowania wysezonowanej tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej (belki, 

bale, deski, krawędziaki etc.). Dopuszcza się stosowanie nie wysezonowanego drewna 

okrągłego. Wszystkie elementy drewniane należy obrabiać, impregnować i zabezpieczać wg 

dokumentacji projektowej. 

Zamówienie realizowane jest zgodnie z Umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0014/17-00 

zawartą w dniu 29.01.2018 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Łódzkiego a Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi o dofinansowanie Projektu 

pn. „Tum – „Perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej ”, o numerze RPLD.06.02.01-10-

0014/17-00, zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i 

potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej. 

1.1.1 Dane ogólne grodziska 

a) Dojazd do działki :  droga gruntowa, pomost drewniany 

b) Ogrodzenie:    brak (blankowanie na wałach) 

c) Obiekty kubaturowe:  wały ziemne i drewniane, wieża, budynek bramny 

d) Infrastruktura techniczna: 

 - sieć wodociągowa   brak (zbiornik)   

 - sieć kanalizacyjna   brak (zbiorniki bezodpływowe) 

 - sieć elektryczna i teletechniczna  projektowana  

Energia elektryczna doprowadzana z projektowanej sieci prowadzącej z działki nr 62/8 

(poprzez drogę pieszą prowadzącą ze skansenu). 

1.1.2 Układ komunikacyjny                                                                                         

Przewiduje się zmianę dojazdu i wjazdu na teren grodziska. Obecna droga gruntowa zostanie 

poprowadzona poza obszarem na których znajdują się fosy.  

Nowe wejście na teren grodu projektowane od północy, poprzez rekonstruowaną bramę 

wejściową.  

Od strony Tumu dojazd istniejącą droga gruntową, następnie nowym ciągiem pieszo jezdnym 

wzdłuż południowej granicy działek nr 497 i 502, po nasypie wyniesionym ponad otaczające 

łąki. Ostatni odcinek drogi poprowadzony pomostem drewnianym kończącym się 

bezpośrednio przed bramą do grodziska.  

Droga dojazdowa pełnić będzie jednocześnie funkcję dojazdu technicznego i pożarowego, 
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wykonana jako nawierzchnia szutrowa (zagęszczony żwir).   

Na początku drogi prowadzącej do grodziska (działka nr 506) przewiduje się lokalizację 

czterech miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych ruchowo. 

1.1.3 Zestawienie powierzchni  

a) Powierzchnia zabudowy: 

 ~450,00m2  – wieża bramna z wałami 

 ~900,00m2  – rekonstruowane fosy przedpola 

 ~800,00 m2  – uzupełnienia ziemne wałów grodziska w miejscu badań 

archeologicznych (od strony południowej i wschodniej) 

 ~1100,00m2  – uzupełnienia ziemne fos przedpola wałów grodziska w miejscu 

uzupełnień wału (od strony południowej i wschodniej) 

         ~120,00 m2  – pomost wjazdowy 

              ~25,00 m2  – wieża 

 ~5,00 m2  – studnia  

Razem :        ~3400,00 m2 

b) Nawierzchnie  

Powierzchnie utwardzone:   

 ~850,00 m2  – droga dojazdowa (od działki nr 506) 

 ~300,00 m2  – utwardzenia dziedzińca (rejon bramy, studni i wieży) 

 ~2700,00 m2  – nawierzchnia gruntowa 

~1200,00m2  – kładki i pomosty prowadzące od skansenu do grodziska 

Razem :     ~5000,00 m2 

1.1.4 Podstawowa charakterystyka konstrukcji obiektów: 

1. Budynek bramy wjazdowej – brama to budynek 

dwukondygnacyjny, w konstrukcji zrębowej, pokryty dachem 

czterospadowym, usytuowanym ponad tunelowym przejazdem 

w wałach.  

2. Wały przylegające do bramy na odcinkach około 14 m w obie 

strony – rdzeń konstrukcji stanowi zagęszczona ziemia, 

częściowo układ wzdłużnych kamiennych ścian oporowych 

będących oparciem dla zewnętrznej, rekonstruowanej 

konstrukcji wału. Od wewnątrz grodziska konstrukcja 

przekładkowa z bali dębowych uzupełnionych gliną, od zewnątrz 

ława kamienno-ziemna. Zwieńczenie wału stanowi zrębowa 

konstrukcja skrzyniowa, do której przymocowane będą 

blankowanie i deskowanie drogi wałowej. 

3. Przedpole : pomost wjazdowy od drogi gruntowej do grodu, 

poprowadzony poza ostatnią fosę zewnętrzną. Wykonany z bali 

drewnianych, układanych na słupach wbitych w grunt.  

4. Fosy oraz wały wykonane z ubitego, zagęszczonego gruntu 
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rodzimego. Stok zewnętrzny fosy frontowej umocniony ściśle 

ułożonymi, ociosanymi i zaostrzonymi palami dębowymi. 

Przebieg fos uczytelniony ma być na całym obwodzie. W 

miejscach zniszczeń oraz badań archeologicznych, odtworzony 

zostanie profil fos oraz wałów przed fosami. NA przedpolu 

rekonstruowanego wału grodziska odtworzony zostanie przebieg 

fos wraz z elementami wzmocnień (palowanie, wały ziemne) 

5. Zabudowa wnętrza grodziska: Studnia wykonana w konstrukcji 

zrębowej z drewna dębowego jako obudowy studni. Wieża to 

drewniany budynek w konstrukcji zrębowej o wym. ok. 5x5 m i 

wys. ok. 10 m. Obiekty drewniane grodziska wykonane z bali 

dębowych ociosywanych przy użyciu siekier, łączonych zrębowo. 

Dachy kryte dranicami. 

6. Wokół studni i wieży oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 

odbudowywanego wału nawierzchnia brukowana z kamieni 

polnych.  

7. Drogi dojazdowe wraz z parkingiem żwirowe z podbudową.  

8. Kładki i pomosty drewniane : posadowienie z bali dębowych 

opartych na słupach wkopanych w grunt. 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Projektowane instalacje (szczegóły w projektach branżowych): 

- instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, 

- instalacja teletechniczna:   

 system sygnalizacji włamania i napadu wraz z sygnalizacją ppoż,  

 kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń, 

 telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

- wentylacja grawitacyjna  

- szczelne zbiorniki wc i umywalki 

Całość robót należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do 

niniejszej SIWZ  :  

1. Projekt budowlany 

2. Projekt wykonawczy składający się z następujących części : 

„ GRODZISKO - projekt konserwacji i zabezpieczenia wraz częściową rekonstrukcją”  

„ ZAGOSPODAROWANIE TERENU - kładki i pomosty”  

„ System Informacji Wizualnej”  

„ Instalacje elektryczne wewnętrzne; zewnętrzne; i teletechniczne”  

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

4. Przedmiary robót. 

5. Decyzje i inne dokumenty formalne: 

- Decyzja nr 279/2013 z dnia 10.09.2013 r. o pozwoleniu na budowę wraz z 



 

 

 

    8 
 

Postanowieniem nr 101/2013 z dnia 05.11.2013 r. o zmianie daty, 

- Postanowienie WUOZ Sk-A.5142.69.2013.AG z dnia 17.05.2013 r. o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego, 

- Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 

06.09.2016 r. 

- Zarejestrowany i rozpoczęty dziennik budowy nr 239/2016 wydany dnia 

06.09.2016 r. 

- Umowa kompleksowa z dnia 04.12.2015 r. na sprzedaż i dystrybucję energii 

elektrycznej, 

- Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 29226/D1 z dnia 

09.08.2012 r. wraz z Protokołem nr 29227/D1 zakończenia realizacji umowy 

o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, 

 

 

4. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, o których mowa w art. 36aa ust. 3 i 4 ustawy PZP.  

5. Rozwiązania równoważne   

1. W przypadku gdy z opisu przedmiotu zamówienia - załączonej  dokumentacji  wynika, iż 

Zamawiający/projektant opisał  materiały, urządzenia, technologie ze  wskazaniem 

konkretnych znaków towarowych, patentów lub  pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez 

Zamawiającego/projektanta, pod warunkiem, że będą one  posiadały nie gorsze parametry 

techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.  

2. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do 

przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 

3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisanym. 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej 

ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca w złożonej 

ofercie nie powoła się na rozwiązania równoważne oraz nie wykaże, że oferowane przez 

niego dostawy, roboty budowlane, usługi spełniają wymagania określone przez 
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Zamawiającego oznacza, że wykonawca zastosuje materiały, urządzenia, technologie 

i rozwiązania podane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Równoważność pod 

względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 

w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w niniejszej SIWZ.   

5. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, 

technologie i inne elementy równoważne muszą  posiadać stosowne dopuszczenia i atesty 

jeżeli są wymagane.  

6. Okres gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 

minimum 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia do: usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót, oraz 

wykonywania przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie 

niezbędnym do zachowania gwarancji  i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń. 

Koszty związane z zakupem części eksploatacyjnych (np. filtry) pokrywa Zamawiający. 

7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób (o ile nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. 

„samozatrudnienie”) wykonujących czynności w zakresie robót:  

a) murarskich oraz czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,  

b) izolacyjnych i dekarskich, 

c) ziemnych,  

d) ciesielskich, zbrojarskich, ślusarskich, betoniarskich,  

e) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych  

f) monterskich w zakresie rusztowań, szalunków, stolarki i ślusarki, 

g) drogowych. 

2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w projekcie umowy, stanowiącej 

załącznik nr 8 do SIWZ. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – nie później niż do dnia 30.09.2020r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia warunku w ww. 

zakresie. 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1.2.3.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 

należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 

5 mln. złotych polegającą na budowie lub remoncie  budynku użyteczności publicznej 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z dnia 2015.09.18) 

1.2.3.2. skieruje do realizacji zamówienia: 

1) Kierownika budowy jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 

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

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

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych 

(zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30) lub im odpowiadające, ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05);  

2) Kierownika robót branży elektrycznej - jedna osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z 

dnia 2018.06.22 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
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Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05);  

 

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2.1. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną 

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty 

podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, 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 BZP, w którym zostanie on opublikowany. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 1.2 SIWZ, 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. 

3.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

3.1.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

3.1.2. zamawiający oceni, 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 zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 i w art.24 ust.5 pkt 1 Ustawy; 

3.1.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane; 

3.1.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 



 

 

 

    12 
 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 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. 

3.2. 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. 

3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 3, 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: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w ust.3. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący 

wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane 

pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne 

pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą. 

4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1.2 musi spełniać co najmniej jeden 

z wykonawców lub  wszyscy wykonawcy łącznie. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

5.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt. 1.2. 

5.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.3. wobec których zachodzi przesłanka wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt 1 to jest: 

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 2017 r. poz. 1508 oraz z 

2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
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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 2017 r. poz. 2344 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5 pkt 1, 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. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody , o których mowa w ust. 7 . 

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury opisanej w art. 24aa ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych tzw. procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.1. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 9, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

VI. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
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pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Zgodnie z definicją zawartą w art.2 punkt 9b pod pojęciem "umowy o podwykonawstwo" 

rozumie się: "umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta 

miedzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami". 

6. Umowa o podwykonawstwo musi być dostosowana do warunków umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

w szczególności w zakresie jakości, terminów wykonania robót oraz zapłaty 

wynagrodzenia.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  umowa  o podwykonawstwo musi 

w szczególności zawierać: 

7.1. oznaczenie stron umowy 

7.2. określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), który powinien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym 

przedmiotem niniejszej umowy; 

7.3. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe od 

wynagrodzenia Wykonawcy;  

7.4. termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy; 

7.5. zasady i terminy odbioru wykonanych prac; termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7.6. termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 

Podwykonawcy musi być wcześniejszy niż terminy umowne za ten sam zakres zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy; 
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7.7. tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami, 

7.8. klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z podwykonawcą w przypadku 

odstąpienia (rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 

7.9. zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

7.10. postanowienie, iż zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 

podwykonawcy i żądania przedstawienia na każde żądanie zamawiającego dowodów 

zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia . 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami. 

Zamawiający informuje, że w przypadku postanowień przedstawionych umów 

o podwykonawstwo niezgodnych z powyższymi postanowieniami zostanie wyrażony sprzeciw 

lub  zastrzeżenie w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy lub samej umowy.  

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta, wszystkie oświadczenia, załączniki i inne elementy oferty muszą być podpisane 

wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania 

wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie)  w formie oryginału 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Zamawiający zaleca aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez 

osobę/osoby  podpisującą ofertę. Zamawiający zaleca trwałe spięcie lub zszycie oferty. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

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

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składnia ofert. 
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7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania a także  zostaną  one udostępnione na stronie 

internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 

9. W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia wynikającego z art. 8 ust. 3  

ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy powinni złożyć pisemne oświadczenie, 

nie później niż w terminie składania ofert, które informacje zawarte w ofercie nie mogą  

być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz muszą wykazać, iż zastrzeżone 

przez nich informacje stanowią tajemnicę   przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . 

 

VIII. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21 z późn. zm.).  

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

4. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być 
wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w punkcie 1, jest to niezmienne 
wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, umową, 
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz terminowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie 
może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji zamówienia (na 
etapie realizacji robót), że są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i 
osiągnięcia celów w nim określonych roboty podstawowe, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub postanowień umownych. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia: robocizny, materiałów i sprzętu, środków transportu 
technologicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia między innymi 
koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej, 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej, koszty zwałki na odpady 
z rozbiórki wraz z ewentualnymi kosztami ich utylizacji, utrudnień z tytułu prowadzenia 
robót, wynagrodzenia kierownika robót a także koszty innych robót, które wynikają z 
wiedzy technicznej oraz postanowień umowy w celu prawidłowego wykonania i 
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.  

6.  Cena łączna wskazana w formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie koszty 
związane z przygotowaniem i opracowaniem ewentualnej dodatkowej dokumentacji 
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projektowej a także robocizny, materiałów, sprzętu i środków transportu, niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. W szczególności wszystkie koszty związane z 
opracowaniem ewentualnej dodatkowej dokumentacji projektowej i realizacją robót 
łącznie z czynnościami towarzyszącymi, tj.:  

a) koszty pomiarów, badań, ekspertyz, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, materiałów 
eksploatacyjnych i robocizny,  

b) koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy,  
c) koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

robót,  
d) koszty dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i formie elektronicznej 

(na nośniku CD lub DVD w rozdzielczości min. 400dpi),  
e) koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego robót,  
f)  inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 
ostateczną.  

8. Przedmiary i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią uzupełnienie / 
są dokumentami pomocniczymi do wyceny robót. Należy je rozpatrywać łącznie z 
dokumentacja projektową. W przypadku rozbieżności podstawa wyceny jest dokumentacja 
projektowa .  

9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. 

10. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

11.1 W przypadku, gdy wybór oferty prowadził będzie do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca złoży stosowną informację  
zawierającą: 

 potwierdzenie, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego,  

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
11.2 W przypadku braku złożenia powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór 

oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Materiały zastosowane do wykonania zamówienia muszą spełniać wymogi ustawy o 

wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 roku (Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 2019.02.12) 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych przez 

Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami. 
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1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest Joanna Łuczywek tel. 42 632 84 40 wew. 35. mail. 

joanna.luczywek@maie.lodz.pl oraz muzeum@maie.lodz.pl 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j. z dnia 2017.08.02 z późn. zm.), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.); 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wyjątki od zasady opisanej w zdaniu 

pierwszym określa punkt  XIII.5 SIWZ; 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje 

się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy podany przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie  się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, plac Wolności 14, 91-415 Łódź,  

mail: muzeum@maie.lodz.pl  

z dopiskiem: postępowanie  nr DZS.271.2.2019 

X. Zmiana treści SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może  zmienić  treść SIWZ. 

2. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której 

został udostępniony SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku  zmiany treści SIWZ nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której został udostępniony SIWZ. 

 

XI. Termin związania ofertą  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert 

XII. Składanie i otwarcie ofert. 

mailto:joanna.luczywek@maie.lodz.pl
mailto:muzeum@maie.lodz.pl
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1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w 

siedzibie Zamawiającego plac Wolności 14, 91-415 Łódź, pok. 107, do dnia 20.05.2019., do 

godziny 10:00 oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 

 
 

 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

 
 

Pl. Wolności 14, pokój 107 
91-415 Łódź 

 
„Oferta przetargowa na Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi 

łęczyckiej” 
 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI 

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.05.2019 r. godz. 10:30.*͙ 
 

 
* uzupełnić zgodnie z pkt 8. Działu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta tj. w zamkniętej kopercie (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 

oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

5. Ofertę złożona po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.   

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy 

oraz zgodności ze złożonymi ofertami; Oferty prawidłowo wycofane nie będą  otwierane. 

7. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2019. roku, o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego w 

pokoju 325. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przy otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) 

oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

opublikowano SIWZ informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

11. W części niejawnej Zamawiający sprawdza oferty pod względem formalnym 

i merytorycznym a następnie dokonuje oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 

na podstawie kryteriów wymienionych w pkt. XIV SIWZ. 

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem 

ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); 

1.2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór 

zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają  spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw  wykluczenia. 

2. Dokumenty i oświadczenia składane samodzielnie przez Wykonawcę, po upływie terminu 

składania ofert: 

2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

dokumenty o których mowa w pkt 3.1  należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu  składania ofert. 

3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 

3.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty , miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik 

nr 6 do SIWZ. 

3.1.2.  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 

3.2. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

4. Uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw. 

4.1. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt XIII, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
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dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.2. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp , jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 

z 2016 r. poz. 352). 

4.4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w punkcie 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5. Forma składanych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw. 

5.1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy/wykonawców 

występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 

5.2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenie 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, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

5.3. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

polski. 

5.5. W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty zgodnie z art.26 ust.3 lub 3a 

ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa muszą 

zostać złożone w  takiej samej  formie jak wskazano powyżej. 

XIV. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi  

kryteriami i ich wagami: 
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lp. Kryterium oceny ofert Waga 

1 cena (Kc) 60% 

2 okres gwarancji i rękojmi (Kg) 40% 

 

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

2.1.  Kryterium cena (Kc) 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 

60% (maksymalnie 60 pkt). 

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

  

           Cn 

Kc = -----------   x 100 x W 

 Cb 

 

Kc – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny 

Cn  – cena brutto oferty najtańszej 

Cb  – cena brutto oferty ocenianej 

W – waga kryterium (0,60) 

 

W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60. 

 

 

2.2. Kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) 

Kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie rozpatrywane na podstawie okresu 

gwarancji i rękojmi, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 

40% (maksymalnie 40 pkt). 

 

Kryterium okresu udzielonej gwarancji i rękojmi oznacza doliczenie do punktacji 5 

punktów za przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 5 m-cy. 

 

Przy czym: 

- minimalny okres udzielonej gwarancji     – 60 m-cy 

- maksymalny punktowany okres gwarancji - 100 m – cy 
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Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Okres gwarancji i rękojmi (Kg) 
Liczba punktów 

w kryterium 

60 m-cy   0 pkt 

65 m-ce 5 pkt 

70 m-cy 10 pkt 

75 m-cy 15 pkt. 

80 m-ce 20 pkt. 

85 m-cy 25 pkt. 

90 m-cy  30 pkt. 

95 m-cy 35 pkt. 

100 m-cy i więcej 40 pkt. 

 

Oferta z propozycją poniżej 60m-cy zostanie odrzucona jako niezgodna ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację po 

zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny 

ofert.  

 

Łączna punktacja zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

P = Kc + Kg 

 

P – łączna punktacja 

Kc  – kryterium cena 

Kg  – kryterium okres gwarancji i rękojmi 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w 

wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 Ustawy.  
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: PKO BP S.A. o numerze 36 1020 3352 0000 1902 0249 1702 z dopiskiem 

na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr DZS.271.2.2019 

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w 

oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zaleca 

dołączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć wraz 

z Ofertą. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania 

wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać 

bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w 

przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, 

określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie 
lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców 
składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo 
umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich 
współwykonawców. 
6. Beneficjentem wniesionego wadium będzie Zamawiający Muzeum Archeologiczne i 

Etnograficzne w Łodzi. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza przelewem, 

tytuł przelewu musi pozwalać Zamawiającemu na identyfikację przedmiotowego 

postępowania (np. znak postępowania, nazwa postępowania, skrócona nazwa 

postępowania).  

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12).  

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego.  

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
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12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy. 

1. Wykonawcom  przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą 

określoną w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 



 

 

 

    27 
 

6. 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. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie.   

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te, nie przysługuje odwołanie. 

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 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. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
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zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 

opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga. 

17. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie 

z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt 19 i 20. 

18. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu. 

19. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 

po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, 

a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

21. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów 

odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego 

zarzutów w części , gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił 

w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba 

rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.   

22. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu 

24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny oferty. 

2.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych 

w art. 148 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający, 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna – warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji 

Zamawiającego.  

6. Pozostałe wymagania dotyczące Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

warunki i termin jego zwrotu określone zostały we wzorze umowy.  

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zapisem SIWZ 

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty na zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz udostępni informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, na stronie internetowej. 

3. Wybranemu wykonawcy Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy zgodnie 

z treścią wzoru umowy, załącznika nr 8 do SIWZ. Podpisanie umowy nastąpi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art.94 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (dotyczy konsorcjum), wykonawcy przed zawarciem umowy muszą 

przedstawić– kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. V SIWZ. 
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6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w kwocie i terminie określonych w zawiadomieniu; 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi dane niezbędne do przygotowania 

i zawarcia umowy (w tym informacje dotyczące osób uprawnionych do zawarcia umowy 

oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy). 

8. Niedopełnienie ww. obowiązków rozumiane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy. 

XIX. Dane osobowe 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne i 

Etnograficzne w Łodzi z siedziba przy: placu Wolności 14, 91-415 Łódź 

 inspektorem ochrony danych osobowych kontakt: adres e-mail 

inspektor.ido@maie.lodz.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Tum – perła romańskiego 

szlaku ziemi łęczyckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i 

potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej.. 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 

wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 

zakończonego projektu albo do dnia 15 grudnia 2027r. w zależności co nastąpi później.  

Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane 

jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy) 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

mailto:inspektor.ido@maie.lodz.pl
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

osobowych1; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

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

XX. Postanowienia końcowe. 

1. Nie dopuszcza  się składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

3. Nie przewiduje się zamówień ,o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7, ani zawarcia 

umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy               

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

                                                 
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


