SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 Euro
Remont tarasów i balkonów oraz odwodnienie budynku ASTORIA w Zakopanem – ETAP I.
Nr Postępowania ZP/PN/1/2019
W imieniu Zamawiającego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
postępowanie przeprowadza pełnomocnik –
Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej
w imieniu której działa Dyrektor Anna Hejman

Zatwierdzam
Anna Hejman
Dyrektor Fundacji Domu Literatury
i Domów Pracy Twórczej
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Zamawiającym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie
przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, kod pocztowy 00-071; NIP 526 030 84 76.
2. Na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
Fundacji Domu Literatury I Domów Pracy Twórczej, która prowadzi niniejsze postępowanie
jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Dane teleadresowe pełnomocnika:
1) Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej z siedzibą w Warszawie (00-079), przy
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000133460, posiadająca NIP: 525 15 70 944 i REGON 002175703;
2) adres
biura,
na
który
należy
składać
oferty
oraz
inne
oświadczenia
i dokumenty w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w którym
nastąpi otwarcie ofert: 00-079 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89;
3) strona internetowa Fundacji: http://www.fundacjadl.com;
4) adres poczty e-mail Fundacji: fundacja@fundacjadl.com;
5) godziny pracy Fundacji: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące
znaczenie:
„ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.);
„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
„zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2;
„postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ;
„Zamawiający” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie
z jej wymaganiami.
•
•
•
•

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu tarasów i odwodnienia oraz elementów
konstrukcyjnych – ETAP I w budynku ASTORIA w Zakopanem przy ul. Droga do Białego 12, na
który złożą się następujące prace:
I. Remont tarasów i balkonów obejmujący:
 remont tarasów, szczególnie wykonanie nowej izolacji i nowej posadzki oraz
wykonanie schodów architektonicznych do niwelacji różnicy poziomów i renowacja
balustrad jako alternatywa do wymiany balustrad (w tym podwyższenie balustrad);
 remont schodów wejściowych uwzględniający skuteczne odprowadzenie wód
opadowych z obszaru wejścia;
 remont balkonu (tarasu) nad wejściem głównym z rozwiązaniem technicznym
skutecznego odprowadzenia wód opadowych (w tym podwyższenie balustrad);
 remont balkonów piętrowych szczególnie posadzek z zastosowaniem żywicy,
konserwacja obróbek blacharskich i konserwacja balustrad (w tym podwyższenie
balustrad).
II. Roboty dodatkowe ściśle związane z remontem tarasów i balkonów, obejmujące:
 wymianę w wejściu głównym zniszczonych przez zalania drzwi drewnianych na
alternatywne z ciepłego profilu aluminiowego;
 wymianę okna w zmywalni;
 wykonanie w pokoju nr 4 drzwi antywłamaniowych wychodzących na taras;
III. Roboty powiązane z remontem tarasów, obejmujące:
 roboty malarskie wewnątrz budynku (głównie usunięcie powstałych zacieków);
 montaż zamka kodowanego do drzwi zewnętrznych;
 wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie tarasów oraz gniazd elektrycznych;
 dokończenie i uzupełnienie podgrzewania rynien;
 wymianę zniszczonej belki płatwiowej w konstrukcji dachu;
 montaż daszka nad wejściem głównym.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt oraz załącznik
nr 2 do SIWZ – Przedmiar Robót.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Projekt
remontu tarasów i odwodnienia oraz elementów konstrukcyjnych w budynku ASTORIA
autorstwa mgr. inż. Mariana Słowik-Sułkowskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ – w zakresie opisanym w punkcie 1.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych, równoważnych
materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie
gorszych niż określone w dokumentacji.
Wykonawca, na etapie realizacji zamówienia,
ma obowiązek powiadomić o zamiarze
skorzystania z tej możliwości Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem przed wbudowaniem tych materiałów. Zastosowanie innego rodzaju materiałów
niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru oraz formalnej akceptacji
Inspektora Nadzoru, po przedłożeniu certyfikatów i aprobat technicznych, potwierdzających
równoważność zastosowanych materiałów.
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Wybrany i zaakceptowany materiał, nie może być zmieniany do zakończenia budowy bez zgody
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem innych rozwiązań niż przyjął
Zamawiający.
Wskazane z podaniem nazwy, symbolu i producenta materiały stanowią przykład materiałów,
jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz
nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego
określenia ich charakterystyki. Wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji wyrobów i może stosować inne, jednakże pod
warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa);
- parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.);
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.)
- wygląd (struktura, faktura, barwa).
4. Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane
przez Prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodne z Polska Normą.
5. Wskazane w dokumentacji z podaniem nazwy, symbolu i producenta materiały stanowią
przykład materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawcę w ramach robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do zabezpieczenia, przewozu oraz
utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi, właściwymi w tym zakresie przepisami.
7. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w dokumentacji, jeśli zawierają typ,
nr katalogowy lub producenta należy traktować, jako wyznacznik standardu i jakości danego
materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub
wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej. Wszystkie
materiały, których Wykonawca użyje w trakcie realizacji systemu, muszą odpowiadać
warunkom określonym w art. 10. ustawy „Prawo budowlane”.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić sporządzony przez
siebie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji technicznej określonej
w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. Kwota oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem wykazanych prac i niezbędnych im towarzyszących.
9.

Skutki finansowe ewentualnych ukrytych błędów (wad) w dokumentacji projektowej ciążą na
Wykonawcy zamówienia. Musi on przewidzieć na zasadzie ryzyka wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

10. Przedmiar robót został załączony do SIWZ pomocniczo do wyceny oferty Wykonawcy
i przedstawienia kosztorysu ofertowego.
11. Zatrudnienie osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej l/2
etatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r.
poz. 1040 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności na
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terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne
funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2019r. poz. 1040), przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
12. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2 –
Roboty budowlane w zakresie budynków, 45262900-0 – Roboty balkonowe.
Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w
terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOTYCZĄCE:
a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

określonej

działalności

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej dwie roboty budowlane o wartości robót co najmniej 400.000 zł brutto każda z nich.
Uwaga!
Przez jedną robotę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
W przypadku robót, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że
na dzień składania ofert robota ta jest zrealizowana w ww. terminie i została zrealizowana
na minimum 400 tys. zł brutto.
c.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
nw. osobami, w tym:
1. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo
budowlane
Ww. osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
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uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn.
zm.).
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza
terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki
opisane w art. 12 a Prawo budowlane oraz pozostałych przepisach Prawa budowlanego, jak
również powyżej przywołanych ustaw we wskazanym zakresie oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz art. 20a
ustawy z 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.).
II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca na podstawie przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 498)
b) art. 24 ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp – 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;
c) art. 24 ust. 5 pkt. 3) ustawy Pzp – jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 – 4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp – który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
wykonał albo 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, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
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5)

2.
3.

4.

5.

6.

art. 24 ust. 5 pkt. 5) ustawy Pzp – będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) art. 24 ust. 5 pkt. 6) ustawy Pzp – jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5;
7) art. 24 ust. 5 pkt. 7) ustawy Pzp – wobec którego wydano ostateczną decyzję
administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp – który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy Pzp oraz
16-20 lub ust. 5 ustawy 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. Przepis 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

III. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 a USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ
WYKONANIE
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM.`
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. I niniejszego Rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
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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 zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – propozycja zobowiązania
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ze zobowiązania złożonego przez Wykonawcę 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; - 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 dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie złożone w innej formie niż proponowana w załączniku nr 5 do SIWZ musi zawierać
wszystkie wymagane w nim informacje.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te
zrealizują roboty, 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, o
którym mowa w pkt. 1, 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
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt. I niniejszego Rozdziału.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach
wskazanych w Rozdziale 5 pkt I.1. SIWZ.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy
podwykonawców, o ile jest to wiadome na etapie składania ofert. W przypadku nie wskazania
takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie
bez udziału podwykonawców.
9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wskazanym w Rozdziale 5 pkt. I.1.
SIWZ.
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IV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (spółki cywilne, konsorcja).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza), z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy
dołączyć do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
wykazują zgodnie z zapisami wynikającymi z treści Rozdziału 4 SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w Rozdziale 5 pkt. I.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z
Wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, warunki określone Rozdziale 4 pkt. I
musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale 5 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ
składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
określonych w treści Rozdziału 5 SIWZ.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub podmiotów, mogą być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie
dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 4, Zamawiający żąda
od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
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1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca (podmiot udostępniający
zasoby oraz podwykonawca – o ile dotyczy), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu (wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu.
Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału, podpisany przez osobę/y
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Uzupełniając ww. oświadczenie w pozycjach, które nie dotyczą Wykonawcy
zaleca się, aby Wykonawca dokonał wpisu tekstu o treści „nie dotyczy” lub
przekreślił daną część w oświadczeniu oraz złożył podpis poniżej, w oznaczonym
do tego miejscu.
Proszę nie modyfikować wzoru oświadczenia, tj. nie usuwać jego treści.
II. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy (Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Formularz należy złożyć w formie oryginału.
2. Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów – jeżeli dotyczy
(propozycję treści takiego oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ).
Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona
przez notariusza.
4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium (jeżeli dotyczy). W
przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający dokona sprawdzenia, czy
wymagana kwota wpłynęła na konto Zamawiającego w wymaganym terminie. W przypadku
zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału
dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji
z otwarcia ofert), przekazuje 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 stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ.
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Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dokumentu złożonego wraz z ofertą.
Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego złożenia oświadczenia zgodnie z
przywołanymi powyżej przepisami ustawy Pzp.
Ww. dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału, podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
IV. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
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, następujących oświadczeń i dokumentów:
1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp –
odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
prze upływem terminu składania ofert.
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 ust. 1 niniejszego punktu, 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
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
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.
Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt IV.1, w formie elektronicznej pod
określonymi,
wskazanymi
przez
Wykonawcę
adresami
internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże adresy internetowe ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych a dokumenty i oświadczenia pobrane z tych stron będą
sporządzone w języku obcym (tj. innym niż język polski) Wykonawca, na
wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na
język polski.
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2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, za załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonanie
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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt I ppkt c)c.1.
SIWZ (wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ).
Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp –
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie warunku określonego w Rozdziale 4 SIWZ pkt. I c) c.2. (wzór
stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ).
Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
V. Pozostałe regulacje dot. wymaganych dokumentów:
1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
wymienionych w § 2, § 5, § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. I.1 niniejszego rozdziału,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia lub
poprawienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
12

lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo
te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22 a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to
rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami)
osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na
zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, na podstawie
pełnomocnictwa.
8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z
imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
9. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą znaleźć się podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 4, 7, 8 oraz
klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych należy
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie
może znaleźć się na jednej stronie wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
10. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i 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.
11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca na bieżąco śledził stronę internetową Zamawiającego, na
której będą publikowane ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ.
Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia
wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą
wadium.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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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.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego przelewem
na nr rachunku bankowego 60 1160 2202 0000 0000 5515 9550 z dopiskiem: Wadium –
przetarg na Remont tarasów i odwodnienia w budynku ASTORIA w Zakopanem –
ETAP I. Nr postępowania ZP/PN/1/2019
4. Wadium wniesione przez jednego ze członków konsorcjum/Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

wspólnie

5. Wadium wnoszone przez jednego z członków konsorcjum/Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie musi być wystawione na wszystkich członków konsorcjum/wspólnie
ubiegających się.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu informację taką należy umieścić w przelewie
lub złożyć w formie oświadczenia wraz z ofertą.
7. Wadium skutecznie wniesione może być wystawione na lidera konsorcjum/posiadającego
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium powinno zawierać
stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy,
następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń poręczyciela/gwaranta w
treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Wadium
musi obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą.
10. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku
Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta
wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) Ustawy.
12. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
13. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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Rozdział 7
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w jego ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie
wnoszone
w
pieniądzu
należy
wpłacić
na
rachunek:
33 1010 1010 0010 4913 9120 0000 z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy – przetarg na Remont tarasów i odwodnienia w budynku ASTORIA w
Zakopanem – ETAP I. Nr postępowania ZP/PN/1/2019.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 prawa zamówień publicznych, czyli
zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.
Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantować zapłatę za
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z umowy w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia powinna zawierać zapis
o treści: „zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy”. Treść dokumentu gwarancyjnego podlegać będzie
akceptacji przez Zamawiającego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Rozdział 8
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.

Oferta powinna być złożona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty,
skutkowało będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich z nich na podstawie 89 ust. 1
pkt.1) ustawy Pzp, jako niezgodne z ustawą Pzp, gdyż złożenie każdej będzie złamaniem art. 82
ust. 1 ustawy Pzp.
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Treść oferty musi być zgodna z SIWZ.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny, wszelkie zmiany
naniesione przez Wykonawcę w treści oferty powinny być parafowane przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
które we właściwej formie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca, który składa ofertę, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3
ustawy Pzp, nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały
spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnice przedsiębiorstwa stanowi
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 poniżej wymienione warunki:
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.
Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone winny być umieszczone w odrębnej kopercie.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przez Wykonawcę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
wg takich samych zasad jak składana oferta z odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA”.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich
samych zasad jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 12 z dodatkowym
oznaczeniem „WYCOFANIE”. Koperty z wycofanymi ofertami nie będą otwierane.
11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe , osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z zachowaniem zasad
określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z
postępowaniem były kierowane na adres Zamawiającego.
12. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenie:
3.
4.
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Dane Wykonawcy: nazwa, adres
Nr tel., faksu, adres e-mail
FUNDACJA DOMU LITERATURY I DOMÓW PRACY TWÓRCZEJ
(00-079) Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89;
Remont tarasów i odwodnienia w budynku ASTORIA w Zakopanem – ETAP I. Nr
postępowania ZP/PN/1/2019.
Nie otwierać przed: 19 sierpnia 2019 r. godz. 11:30
Rozdział 9
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz.
11:00 w siedzibie biura FUNDACJI DOMU LITERATURY I DOMÓW PRACY TWÓRCZEJ,
(00-079) Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 I piętro pok. nr 17;
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 1.
3. Oferty złożone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie
zwrócone zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. W celu umożliwienia realizacji
powyższego obowiązku Zamawiający zaleca umieszczenie na kopercie nazwy i adresu
Wykonawcy.
Miejsce i tryb otwarcia ofert:
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 sierpnia 2019 r. o
godz. 11:30 w siedzibie biura Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej w Warszawie w
obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.
5. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje:
 stan otwartych ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia);
 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofertach.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej następujące
informacje dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach.
9. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
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Rozdział 10
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. Zamawiający
odrzuci, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 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.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział 11
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
I.

Opis sposobu obliczenia ceny

Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót, który został określony w niniejszej
SIWZ i jej załącznikach.
Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za realizację niniejszego zamówienia w Formularzu
ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Cena musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak również pominięte a niezbędne do
wykonania zadania wraz z wszelkim kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie budowy i
inwentaryzacja powykonawcza.
Cena oferty musi być ceną brutto oraz być wyrażona w złotych polskich, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki od towarów i usług wynikające z
obowiązujących przepisów – w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług, obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego.
Zamawiający udostępni obiekt w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.


Informacje dot. odwróconego podatku VAT

Zgodnie z art. 91 ust. 3a „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
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Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
II.

Opis kryteriów

Zamawiający
dokona
wyboru
najkorzystniejszej
oferty,
spośród
niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
Lp.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

1.

Cena brutto oferty

60 %

Maksymalna liczba pkt.,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
po uwzględnieniu wagi
kryterium
60

2.

Okres gwarancji

40%

40

100 %

100

SUMA

ofert

A. Punkty za kryterium „ cena brutto oferty” zostaną obliczone wg następującego
wzoru:
Cena brutto oferty z najniższą ceną
---------------------------------------------------- x 100 x 60% = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 178).
Pod pojęciem ceny brutto oferty należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających
się na przedmiot zamówienia.
B. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone wg następującego
wzoru:
okres gwarancji w ofercie badanej
---------------------------------------------------- x 100 x 40% = liczba punktów
najwyższy okres gwarancji spośród ofert
złożonych w postępowaniu
Okres gwarancji obejmuje wszystkie roboty składające się na przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie będzie przyznawał (wyliczał) punktów za wskazanie minimalnego, wymaganego
terminu gwarancji, tj. okresu 5 lat.
Maksymalny okres gwarancji, który Wykonawca może zadeklarować, to 8 lat.
Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane tylko za zadeklarowany okres gwarancji, który
jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji, tj. dłuższy niż 5 lat.
W przypadku ofert zawierających okres gwarancji 8 lat i dłuższy, do wyliczenia i przyznania
punktacji przyjęty zostanie maksymalny okres gwarancji, tj. 8 lat.
W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji,
Zamawiający uzna, że zaoferowany przez niego okres gwarancji to minimalny, wymagany przez
Zamawiającego okres gwarancji tj. okres 5 lat.
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W Formularzu ofertowym deklarowany okres gwarancji należy wskazać w pełnych latach.
Warunki dot. gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zadeklarowanie przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 5 lat
lub podanie okresu gwarancji nie w pełnych latach skutkować będzie odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp – jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą łączną
wartość punktową ze wszystkich kryteriów (A+B).
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Rozdział 12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
najkorzystniejsza.
Zamawiający udostępni na stronie internetowej
informacje zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Pzp.

którego

oferta

zostanie

http://www.fundacjadl.com

wybrana

jako

Wykonawcom

Rozdział 13
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Umowa zostanie zawarta po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w
niniejszym postępowaniu o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający może żądać, aby umowa ta określała, wg
wyboru Zamawiającego: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
realizowanych przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi).
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana
zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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6. Najpóźniej przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z
warunkami miejscowymi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na wykonanie
zamówienia, oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń.
7. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić sporządzony przez siebie kosztorys
wykonawcy opracowany na podstawie dokumentacji technicznej określonej w
załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ oraz szczegółowy harmonogram realizacji robót,
które będą stanowiły załączniki do umowy.
Rozdział 14
POSTANOWIENIA UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na
warunkach opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ.
Rozdział 15
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIA ZMIAN
TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień.
2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę
zmianę na własnej stronie internetowej (http://www.fundacjadl.com).
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.fundacjadl.com).
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
Rozdział 16
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo Pocztowe ( t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) tj. na adres e-mail podany w pkt 3.
3. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Hejman:
a.hejman@fundacjadl.com Zamawiający pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godz.
9:00-17.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
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4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony powinna potwierdzić fakt jej otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu oraz/lub adres email podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z
jej treścią.
6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem powinno się posługiwać
w szczególności znakiem postępowania – Nr postępowania ZP/PN/1/2019.
7. Korespondencję przekazywaną drogą pisemną należy kierować na adres:
FUNDACJA DOMU LITERATURY I DOMÓW PRACY TWÓRCZEJ, z siedzibą w Warszawie
(00-079), przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.
Rozdział 17
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Każdemu Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Rozdział 18
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany wskazać części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy
podwykonawców, o ile jest to wiadome na etapie składania ofert. W przypadku braku takiej
informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez
udziału podwykonawców.
Rozdział 19
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa oraz Fundacja Domu
Literatury i Domów Pracy Twórczej z siedzibą w Warszawie (00-079), przy ul. Krakowskie
Przedmieście 87/89;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: abi@mkidn.gov.pl;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 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. – ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym dla realizacji umowy,
okresach rozliczeniowych określonych w odrębnych przepisach oraz przechowywane, zgodnie z
kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
 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;
 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, jeżeli
jednak udzielenie odpowiedniej informacji wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie może ograniczać przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
***;
- 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.


−

−

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**

Ponadto Zamawiający informuje, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
Wykonawca poprzez fakt złożenia oferty oświadcza, że posiada prawo do przetwarzania i
udostępnienia Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Domu Literatury i
Domów Pracy Twórczej danych osobowych osób, których dane zamieścił w dokumentach
składanych przy ubieganiu się oraz przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Projekt remontu tarasów i odwodnienia oraz elementów konstrukcyjnych w budynku ASTORIA
autorstwa mgr inż. Mariana Słowik-Sułkowskiego.
Załącznik Nr 2 – Przedmiar Robót.
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 4 – Wzór Formularza ofertowego.
Załącznik Nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów.
Załącznik Nr 6 – Wzór Umowy.
Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu wykonanych (wykonywanych) robót budowlanych.
Załącznik Nr 9 – Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
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Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ
Uzupełniając poniższe oświadczenie, w pozycjach, które nie dotyczą Wykonawcy
zaleca się dokonanie wpisu tekstu o treści „nie dotyczy” lub przekreślić daną część w
oświadczeniu oraz złożyć podpis poniżej, w oznaczonym do tego miejscu.
Proszę nie modyfikować wzoru oświadczenia, tj. nie usuwać jego treści.

Wykonawca:
………………………………………………………………
………………………………….…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Remont tarasów i balkonów oraz odwodnienie budynku ASTORIA w
Zakopanem – ETAP I. Nr postępowania ZP/PN/1/2019, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………..…………………………
(podpis)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ, za wyjątkiem tego, że zachodzą w stosunku do
mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………………….
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…..................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………....…
(podpis)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Jednocześnie oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
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………………………………………………………………..…
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ………………………………………………………….………...................................
w następującym zakresie: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ
……………..………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest Remont tarasów i balkonów oraz odwodnienie budynku ASTORIA w
Zakopanem – ETAP I. Nr postępowania: ZP/PN/1/2019:
Wykonawca: Zarejestrowana Nazwa i adres:
........................................................................................................................................................
NIP:…………………...……………..REGON:…………………………………………….
Tel. (…..) …………………………..…………. , Faks. (…..) …………………………….
Adres e-mail:...........................................................................................…………
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić).
Jeżeli Wykonawca nie dokona przekreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest mikro, małym ani średnim
przedsiębiorcą.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
(wypełnić, jeśli dotyczy):

Część zamówienia powierzona
Podwykonawcy

Firma Podwykonawcy
o ile jest znana na etapie składania ofert

Jeżeli powyższa tabela nie zostanie uzupełniona, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania
części zamówienia Podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca wskaże Podwykonawców to również musi uzupełnić oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. 5 pkt I ppkt 1
SIWZ, w części pn. „Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca”

Informujemy, że wskazane poniżej dokumenty lub oświadczenia dostępne są w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych: (wypełnić jeśli dotyczy)
Nazwa dokumentu lub
Adres internetowy bazy danych,
oświadczenia
gdzie dostępny jest dokument lub
(np. wyciąg z CEiDG/KRS)
oświadczenie

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ
oraz na następujących warunkach:
I. Kryterium – cena brutto oferty*
Cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia:……………………………………………. zł brutto,
(słownie:
……………………………….……………………………………………………………..……………zł
brutto)
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*Suma kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia, tj. Remont tarasów i balkonów
oraz odwodnienie budynku ASTORIA w Zakopanem – ETAP I

II. Kryterium – „Okres gwarancji”*
Na przedmiot zamówienia udzielam Zamawiającemu ………. lat gwarancji
(wpisać w pełnych latach), licząc od daty bezusterkowego odbioru prac
remontowo-budowlanych.
*Zasady dot. ww. kryterium zostały opisane w Rozdz. 11 SIWZ.

Inne informacje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………. , dn. ……………………………
/miejscowość/
/dzień, miesiąc, rok/

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ
Zobowiązanie
innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest Remont tarasów i
balkonów oraz odwodnienie budynku ASTORIA w Zakopanem – ETAP I. Nr
postępowania ZP/PN/1/2019:
Ja, ………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………..
(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania wskazanych poniżej zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu, np. wiedza i doświadczenie, …..)

do dyspozycji wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)

Jednocześnie oświadczam, że:
1. udostępniam wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
3. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
5. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………. , dn. ………………………………….
/miejscowość/
/dzień, miesiąc, rok/
……………………..................................................
składania

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
oświadczeń woli w imieniu Podmiotu
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………
…………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Remont tarasów i balkonów oraz odwodnienie budynku ASTORIA w Zakopanem – ETAP
I. Nr postępowania ZP/PN/1/2019, oświadczam, że:
 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.*
 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,
w skład której wchodzą następujące podmioty:*
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
* zaznaczyć właściwe
Wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą (o ile występują), nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA!
Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacji z otwarcia ofert). W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………........
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) ROBÓT BUDOWLANYCH
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest Remont tarasów i balkonów oraz odwodnienie budynku ASTORIA w
Zakopanem – ETAP I. Nr postępowania ZP/PN/1/2019:
l.p.

Przedmiot/
zakres roboty
budowlanej

Całkowita
wartość
brutto w
PLN
(do dnia
zakończenia
roboty lub do dnia
składania ofert
jeżeli robota nadal
trwa)

1

1) Przedmiot (nazwa
roboty
budowlanej)………
……………………..
2) Zakres roboty
budowlanej
(rodzaj roboty i
nazwa obiektu, w
którym została
robota
wykonana)
…………………………
……………………….

2

1) Przedmiot (nazwa
roboty
budowlanej)………
……………………..
2) Zakres roboty
budowlanej
(rodzaj roboty i
nazwa obiektu w
którym została
robota
wykonana)
…………………………
……………………….

Termin realizacji
Data

Data

rozpoczęcia

zakończenia

dd/mm/rr

dd/mm/rr

Podmiot, na
rzecz którego
wykonano
robotę
budowlaną
(nazwa i adres)
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Do każdej roboty budowlanej wymienionej w wykazie należy dołączyć dowód, że
robota budowlana jest wykonywana lub została należycie wykonana.
W wykazie tym powinny znaleźć się informacje niezbędne do prawidłowej oceny
(stwierdzenia), że roboty te są zgodne z wymaganiami wskazanymi
w Rozdz. 4 pkt I ppkt c).c.1. SIWZ.
............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest Remont tarasów i balkonów oraz odwodnienie budynku ASTORIA w
Zakopanem – ETAP I. Nr postępowania ZP/PN/1/2019:
Informacja
o podstawie
dysponowania
osobami, które
Zakres
L.p.

wykonywanych
czynności

Imię

Informacja na temat kwalifikacji

będą

zawodowych

uczestniczyły

i nazwisko

w wykonywaniu
zamówienia
(np. zobowiązanie innego
podmiotu, umowa o
pracę, umowa zlecenie
itp.)

Osoba/y posiadająca/e uprawnienia do pełnienia funkcji :
Kierownik budowy

a) Nr uprawnień budowlanych bez

z uprawnieniami

ograniczeń w specjalności

budowlanymi bez

konstrukcyjno-budowlanej

ograniczeń

……………………………

do kierowania robotami
w specjalności
konstrukcyjno –
budowlanej

b) Zakres uprawnień
……………………………………………….
c) Informacja o członkostwie w izbie
samorządu zawodowego
Nr ………
Data ważności zaświadczenia
…………………………….

Oświadczam, że ww. osoby spełniają wymagania określone w Rozdz. 4 pkt I ppkt
c).c.2. SIWZ.
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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