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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 350 000  euro 

 

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poob-

ozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

w ramach projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego ob-

ozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku 

i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposa-

żenia” 

 

 

 

Zamawiający:   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

ul. Minorytów 3 

 

 

     45-017 Opole 

Realizacja projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Sta-

lag 318/VIII F (344) (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wo-

jennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” w ramach RPO WO na lata 2014-2020. RPOP.05.03.01-

16-0040/16-00 z 28 listopada 2017 r. z późn. zm. 
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WPROWADZENIE  

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

aktów wykonawczych wydanych do ustawy Pzp, oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warun-

ków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwoty 5 350 000 euro. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych, 

− strona internetowa Zamawiającego, 

− siedziba Zamawiającego. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Zamawiający:   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

Adres:   ul. Minorytów 3, 45-017 Opole 

Godziny pracy:   poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30 

Telefon:   +48 77 453 78 72 

Faks:     +48 77 453 92 16 

E-mail:   cmjw@cmjw.pl 

WWW:   www.cmjw.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp, tzw. "procedurę odwróconą”, polegająca na tym, że Zamawiający w toku czynności 

badania ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełnienia 

warunków w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia). Zamawiający najpierw dokona 

oceny złożonych ofert pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszym SIWZ oraz prze-

słanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do 

wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej 

pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego wykonawcy, tj. zbada jego oświadczenia 

wstępne złożone z ofertą, a następnie zażąda od niego - na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - 

przedłożenia określonych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępo-

waniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

3. Niniejsze zamówienie finansowe jest ze środków: 

1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, 

2) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Promesa. 

http://www.cmjw.pl/
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III. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania 

katalogów elektronicznych.  

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie prze-

widuje rozliczenia w walutach obcych.  

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy Pzp.  

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach  sta-

nowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj”. 

2. Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych (zabezpieczających i 

remontowych) oraz konserwatorskich zachowanych reliktów 8 baraków Stalagu 318/VIII F dawnego 

obozu jenieckiego w Łambinowicach, obecnie teren Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Wy-

konawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje plano-

wanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa 

miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. W ramach prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji pro-

jektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonaw-

czej. 

3. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1) oczyszczenie obrysów baraków z samosiejek oraz innej dziko porastającej roślinności, 

2) uzupełnienia bądź naprawy istniejących dróg zagospodarowania terenu oraz terenu postoju 

pojazdów wjeżdżających na teren obozu oraz ogrodzenia, 

3) usunięcie drobnowymiarowego, całkowitego destruktu konstrukcji, relikty o większych 

gabarytach przewidziano do zachowania, wzmocnienia i konserwacji, 

4) punktowe zabezpieczenie zagrożonych zawaleniem, silnie odkształconych fragmentów ścian 

nowoczesnymi przyporami i podporami stalowymi, czytelnie odróżniającymi się od elementów 

zabytkowych,  

5) wzmocnienie i konserwację strukturalną pozostałości ścian, sklejenie spękań i zarysowań, 

przemurowanie zniszczonych oraz obluzowanych fragmentów murów ceglanych, 

hydrofobizację korony murów, 
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6) wzmocnienie strukturalne posadzek, uzupełnienie mniejszych ubytków, pozostawienie 

większych ubytków z wypełnieniem zasypką identyczną jak nawierzchnia dróg obozowych, 

7) analizę problematyki wód opadowych i możliwości zalegania jej w poszczególnych segmentach 

po wykonaniu prac związanych z oczyszczeniem z porastającej roślinności w nawiązaniu do 

dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz przedstawienie rozwiązań projektowych 

uwzględniających analizę. W przypadku zaobserwowania problemu z ujściem wody opadowej 

należy zaproponować rozwiązania nieinwazyjne lub ingerujące w stopniu minimalnym w 

tkankę historyczną obiektów, 

8) roboty budowlane segmentu 2 w baraku nr 3:  wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, 

wzmocnienie i uzupełnienie tynków oraz posadzek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenia otworów przed dewastacją i 

włamaniem, wymiana pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem, wzmocnieniem lub 

wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymiana bądź uzupełnienia obróbek 

blacharskich oraz elementów wywiewek wentylacyjnych,  

9) wykonanie nowego lub usprawnienia, udrożnienia lub odbudowy istniejącego odwodnienia 

segmentu 2 w baraku nr 3, w obrębie segmentu w nawiązaniu do badań podłoża gruntowego, 

10) oznakowanie lub wydzielenie stref niebezpiecznych dla zwiedzających. 

4. Kod według Wspólnego słownika zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

71222000-0  Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  

71320000-7  Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  

71351914-3   Usługi archeologiczne 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111220-6 Roboty porządkowe 

45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45223100-7 Roboty stalowe – montaż konstrukcji metalowych 

45442100-8 Roboty malarskie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45262350-9 Roboty betonowe bez zbrojenia 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45450000-6 Renowacja i naprawa istniejących elementów wystroju 

45453100-8 Roboty renowacyjne (wzmocnienie strukturalne i hydrofobizacja powierzchni 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym 

(wraz z załącznikami), będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniej-

szej specyfikacji. 

 

V. UWARUNKOWANIA 

 

1. Rozwiązania równoważne 

1) Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są stan-

dardem oczekiwanym przez Zamawiającego.  
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2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) niż te 

przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), 

jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zapro-

ponowane przez Zamawiającego. 

3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne 

z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego 

materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiają-

cego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) 

i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych 

produktów i/lub systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisu-

jące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne doku-

menty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.  

4) Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych 

ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w niniejszej SIWZ. 

5) Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie. 

6) W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawia-

jący uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie  

z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach, w szczególności w Projekcie Funk-

cjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

2. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wyko-

nawcę kluczowych części zamówienia. 

2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-

wiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wyko-

nawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  

3) Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o 

ile są mu już znane, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. 

4) Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powo-

ływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

3. Klauzula zatrudnienia 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych – z 
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wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) – 

w tym robót w zakresie burzenia i rozbiórki, robót ziemnych, robót w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę oraz robót w zakresie kształtowania terenu, robót instalacyjnych, robót wy-

kończeniowych oraz prac montażowych – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykony-

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).  

2) Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wy-

konawca/podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.  

3) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na postawie umowy o pracę wszystkich osób, 

które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 

4) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób za-

trudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wyko-

nywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Za-

mawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika.  

5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub któregokolwiek z 

podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, którymi posługuje 

się przy realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrud-

nienia pracowniczego i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

6) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty celem po-

twierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub któregokolwiek z podwykonawców osób wykonujących wskazane czynności w trakcie rea-

lizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadcze-

nie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwanie czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy wskazane wyżej oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) tj. w szczególności bez udostęp-

nienia adresów oraz numerów PESEL pracowników; imię i nazwisko pracownika nie pod-

lega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wy-

miar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające 

opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-

wotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracow-

ników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimi-

zacji.  

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową In-

spekcję Pracy. 

8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub któregokolwiek z podwykonawców wymogu zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający prze-

widuje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości okre-

ślonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi Załącz-

nik nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub któregokolwiek z podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, trak-

towane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

 

4. Zobowiązania Wykonawcy  

1) Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych, dotyczą-

cych przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić zgodność inwestycji z aktualnym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przygotowana dokumentacja 

projektowa musi zapewniać spełnienie wszelkich standardów, przewidzianych przepisami 

prawa. 

2) Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowiązany w obrębie prowadzonych robót utrzymać 

czystość terenu inwestycji przez cały okres realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca oraz 

podwykonawca będzie wykonywał na bieżąco prace porządkowe.  

3) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę czystości terenu robót, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej na zasadach 

określonych w § 14 ust. 1 pkt 10) umowy o roboty budowlane.  
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5. Gwarancja. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na wykonane roboty budowlane: 

minimum 36 miesięcy.  

Gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane stanowi kryterium oceny ofert.  Szczegółowy 

opisy oceny ofert w tym kryterium zawarte jest w Części XVI ust. 2 pkt 3) niniejszej SIWZ. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy wynosi 150 dni od dnia zawarcia umowy, z za-

strzeżeniem ust.2,  w tym: 

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w terminie do 56 dni od dnia podpisania 

umowy. 

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (jego skrócenie), stanowi kryterium 

oceny ofert. Szczegółowy opisy oceny ofert w tym kryterium, zawarte jest w Części XVI ust. 2 

pkt 2) niniejszej SIWZ. 

2. Ostateczny termin wykonania całego zakresu  robót nie może przekroczyć 30 listopada 2020 r. 

z uwagi  na terminy rozliczenia projektu i możliwości zapłaty za wykonany przedmiot umowy w 

części finansowanej ze środków europejskich. W przypadku zawarcia umowy po dacie 30 czerwca 

2020 r., termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 ulega odpowiedniemu skróceniu.  
 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogło-

szeniu o zamówieniu. 

2. W oparciu o przepis art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający określa, że o udzielenie zamówienia 

ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie oprócz, „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o za-

mówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę 

spełnienia warunku, 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden mi-

lion pięćset tysięcy złotych),  

3) zdolności technicznej – Wykonawca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu o zamówienie pu-

bliczne z art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia 

warunku, 
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4) zdolności zawodowej:  

4.1 Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wy-

konał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (m.in. zawierające wzmocnienie kon-

strukcyjne ścian, wzmocnienie posadzek, hydrofobizacja ścian), o łącznej wartości ro-

bót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).  

4.2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu i które 

posiadają uprawnienia, w niżej wymienionych specjalnościach: 

1) Architekt, jedna osoba, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiada-

jącą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wy-

dane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

2) Projektant, jedna osobą, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówie-

nia, posiadająca uprawnienia do projektowania, w specjalności konstrukcyjno-budow-

lanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalno-

ści, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

3) Kierownik budowy, jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograni-

czeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i która po-

siada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), 

4) Archeolog, jedna osoba,  która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w 

badaniach archeologicznych (art.37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami). Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Wyżej wymienione osoby w p.pkt 1), 2) i 3) powinny posiadać uprawnienia zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 

zm.) oraz 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) lub odpowiadające im, ważne uprawnienia do projektowania/budowlane, 

które zostały wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. W przypadku 

wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wyżej wymie-

nionych, zdobyte w innych państwach, na podstawie art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który 

nie wykaże, że spełnia warunki do udziału w postępowaniu.  

4. Zmawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaga-

nych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówie-

nia.  

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych  

w art. 23 ustawy Pzp.  
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6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-

zbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.  

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne osoby zdolności techniczne lub za-

wodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy 

Pzp. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych pod-

miotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.  

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

3. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy również Wykonawcę:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępo-

waniu 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. 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 z późn. zm.).; 

b)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczci-

wość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego nie-

dbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wyni-

kających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpiecze-

niu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. 
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3. Zamawiający badając podstawy do wykluczenia uwzględni postanowienia art. 24 ust. 7-11 ustawy 

Pzp.  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej prze-

stępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub na-

prawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ściga-

nia oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpo-

wiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidło-

wemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli wobec wykonawcy, będą-

cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzie-

lenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówie-

nia.   

 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WA-

RUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych od wszystkich wykonawców 

1. Wszyscy wykonawcy są zobowiązani dołączyć do ofert aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

2) nie podlega wykluczeniu. 

2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pi-

semnej wraz z ofertą, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz że 

nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje  

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi wykazać, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych za-

sobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści którego musi wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, któ-

rych wskazane zdolności dotyczą.  

Zaleca się, aby dla sporządzenia zobowiązania Wykonawca posłużył się formularzem zgod-

nym z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.  

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do za-

kłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6. Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, nie będzie wymagane w przypadku złożenia 

postępowaniu tylko jednej oferty.  

 

B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zo-

stała oceniona najwyżej 

1. W związku z zastosowaniem procedury, wynikającej z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura od-

wrócona), Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wyko-

nawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia wa-

runki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, 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 Pzp.  

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświad-

czeń lub dokumentów:  

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wyko-

nawca na wezwanie Zamawiającego, winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-

zanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł;  

b) wykaz robót budowlanych (doświadczenie), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostat-

nich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykona-

nia i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, spełniający warunek okre-

ślony w Części VII ust. 2 pkt 4.1)  SIWZ, 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 przy-

czyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– inne dokumenty. 
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Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpli-

wości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonane. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpo-

wiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, nadzór archeologiczny i wykonanie do-

kumentacji projektowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych nie-

zbędnych do wykonania zamówienia, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, o których mowa w Części VII ust. 2 pkt 4.2)  SIWZ  

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu, 

Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł poro-

zumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca za-

warł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-

nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub osta-

tecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi od-

setkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w: 

pkt a- b. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol-

nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-

nania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 mie-

sięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-

mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, któ-

rej dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, admini-

stracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

UWAGA!  

Zamawiający może żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacjach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do ich wykluczenia oraz spełnie-

nia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku powoływania się na zasoby tych podmio-

tów, w szczególności dokumentów wskazanych w Części IX Dziale B ust. 3 pkt 1b) SIWZ.  

4. 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 udzie-

lenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

C. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wy-

konawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

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

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Części VIII ust. 3, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 1 i 2 w Części VII.  

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

o których mowa w Części IX Dziale A ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubie-

gających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w po-

stępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 

w Części IX Dziale A ust. 5 składa każdy z Wykonawców.  
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5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowią-

zani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

Części IX Dziale B ust. 3, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części IX Dziale B ust. 3 pkt 1 składa 

odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasa-

dach opisanych w Części VII ust. 2 SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Części IX Dziale B ust. 3 pkt 2 składa 

każdy z nich. 

 

C. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów 

1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej części muszą spełniać wymagania określone 

w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do zło-

żenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podle-

gają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

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

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych oświadczeń lub dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, w myśl przepisów prawa bądź zapisów niniejszej SIWZ, lub 

gdy złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub po-

prawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie po-

stępowania. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w formie elektronicznej pod określo-

nymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oświadczeń lub do-

kumentów, o których mowa wyżej, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedsta-

wienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego dokumentów. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wy-

żej, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku pol-

skim, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 

z późn. zm.), zwanej dalej Prawem pocztowym, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicz-

nej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 123):  

1) pisemnie na adres:  

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole 

2) elektronicznie e-mailem:   

cmjw@cmjw.pl; e.przybylska@cmjw.pl 

 

UWAGA: 

• W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument 

(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację), Zamawiający uważa przekazanie (prze-

słanie) skanu danego dokumentu, zawierającego podpis osoby upoważnionej do składania do-

kumentu (oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacji). Powyższe nie dotyczy wnio-

sków o wyjaśnienie treści SIWZ, o których mowa w Części X ust. 4.  

• Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:  

1) Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć, w formie pisemnej  

w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem:  

a) ofertę (pod rygorem nieważności),  

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części IX.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej, podpisanych bez-

piecznym podpisem elektronicznym. 

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i potwierdze-

nia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, składane przez 

Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zo-

staną złożone w odpowiedniej formie i zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający uzna te 

dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego 

(z zachowaniem właściwej formy) przed upływem wyznaczonego terminu.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Za-

mawiający 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 

mailto:cmjw@cmjw.pl
mailto:e.przybylska@cmjw.pl
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wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczo-

nego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 

ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.  

6. Do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym po-

stępowaniem upoważniony jest Ewa Przybylska – Kierownika Działu Administracyjno-Go-

spodarczego, nr telefonu: 77 453 78 72, email: e.przybylska@cmjw.pl. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 

złotych) w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredy-

towej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

w Banku PKO BP S.A. Oddz. Opole, nr konta: 96 1020 3668 0000 5702 0416 2400, z adnotacją 

„Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich obiektów poobozowych - Wadium”. 

3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 

4 maja 2020 r., do godz. 11:00. 

4. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wa-

dium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wa-

dium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachu-

nek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 

5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.  

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem ter-

minu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź 

w odrębnej kopercie z napisem „Wadium do oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie 

pn. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości 

poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczy-

ciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, wskazanych w art. 

46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
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7. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie zabezpieczającej 

skuteczne dochodzenie roszczeń Zamawiającego z tego tytułu i musi obejmować cały okres 

związania ofertą. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wybor-

cze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, któ-

rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wa-

dium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

11. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób niepra-

widłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy, Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na 

zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wa-

dium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego.  

13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 

w przypadku gdy Wykonawca: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-

ślonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na we-

zwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomoc-

nictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 

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

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą roz-

poczyna się z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co naj-

mniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyra-

żenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 
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2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określo-

nych w Części XV SIWZ.  

4. Do formularza oferty (wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do 

SIWZ), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy dołączyć: 

1) Oświadczenia o których mowa w Części IX; 

2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej za-

łączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Peł-

nomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie 

za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa. W przy-

padku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bez-

płatnych bazach danych, dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawia-

jący pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskaza-

nych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów 

3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w wymaganej wysokości. 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezento-

wania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym 

lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez 

osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składa-

jący się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem 

(wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub 

wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze 

sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę (osoby) podpisującą ofertę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu. 

9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowa-

nie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

 

- napisem: 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

ul. Minorytów 3 

45-017 Opole 

 - dopiskiem: 

OFERTA 

(w przetargu nieograniczonym) 

na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stano-

wiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie „za-

projektuj i wybuduj” 

oraz  

NIE OTWIERAĆ PRZED 4 maja 2020 r. godz. 11:30 
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lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpły-

wającej do Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

11. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza 

się odcisk stempla), aby można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub 

ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert.  

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiany oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej przed upływem terminu składania 

ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA 

OFERTY”. 

13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez zło-

żenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone  

w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone peł-

nomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność 

 z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie 

do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie. 

14. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-

biorstwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich 

utajnienia, np. w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębior-

stwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość go-

spodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich 

poufności, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec infor-

macji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

15.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Termin oraz miejsce składania ofert:  

Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanym jak w Części XIII ust. 9 SIWZ - należy złożyć do 

dnia 4 maja 2020 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego, tj. Centralne Muzeum Jeń-

ców Wojennych  ul. Minorytów 3, 45-017 Opole (parter). 

2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 maja 2020 r., o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiają-

cego, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, parter Galeria,  
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Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku przedłużającego się stanu epidemii, otwarcie ofert bę-

dzie transmitowane o-line, o czym Zamawiający poinformuje na swojej stronie BIP. Bezpośred-

nio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinanso-

wanie zamówienia oraz informacje wymagane w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informa-

cje 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 rękojmi, gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszystkich prac, robót i zobowiązań wynikają-

cych z warunków prowadzenia robót oraz wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne 

do zrealizowania zamówienia, podać ich cenę oraz cenę wykonania całego przedmiotu zamó-

wienia objętego przetargiem.  

Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).  

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczegól-

ności: 

1) wartość robót budowlanych, określoną w oparciu o niniejszą specyfikację istotnych warun-

ków zamówienia wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 

1 do SIWZ, 

2) wartość wykonanych prac projektowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji tech-

nicznej wykonania i odbioru robót oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkich decyzji i pozwoleń dla całego zamierzenia inwestycyjnego,  

3) koszty, które wykonawca pokryje we własnym zakresie, w szczególności: 

a. urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robót, dozoru terenu budowy, 

strzeżenia mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa wynikających, w szczegól-

ności z przepisów przeciwpożarowych, bhp itp., urządzenia zaplecza sanitarnego i so-

cjalnego dla pracowników; 

b. utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzo-

nych robót, jak również dróg leśnych przylegających do terenu budowy;  

c. organizacji tymczasowego składowiska odpadów, gruzu, złomu, śmieci itp.; załadunku, 

transportu i składowania gruzu, złomu, śmieci, odpadów itp.; 

d. zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia; 

e. uzyskania odpowiednich zezwoleń, uzgodnień oraz warunków transportu materiałów 

budowlanych o tonażu przewyższającym wyznaczone ciężary dopuszczalne oraz po-

niesienia wszelkich kosztów wynikających z faktu uzyskania zezwolenia; 
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f. wykonania robót tymczasowych nie wykazanych w przedmiarach, a niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych, także innych elementów, których wykonanie Wyko-

nawca przewiduje; 

g. badań, pomiarów, prób, odbiorów, etc.; 

h. ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

i. serwisu w okresie gwarancji; 

j. likwidacji i uporządkowania terenu robót, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia 

miejsc zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych 

szkód spowodowanych realizacją robót objętych zamówieniem nie później niż  

w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przejęcia ich przez Zamawiającego 

jako należycie wykonane, 

4) ustawowo wymagany podatek VAT (stawkę podatku VAT należy przyjąć odpowiednio do 

zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 106)). 

3. Cena oferty brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, winna być podana w złotych polskich liczbowo 

i słownie dla całości zamówienia. Na formularzu OFERTA należy podać cenę brutto za wyko-

nanie zamówienia, tj. łącznie z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) oraz oddzielnie stawkę 

podatku VAT w procentach (%) oraz cenę netto. Cena ofertowa nie może być dowolnie dekla-

rowaną wielkością pieniężną, lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów. Cena 

oferty musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z 

zasadą: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

Nie należy stosować opustów do końcowej ceny oferty. 

4. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Przyjmuje się, że Wykonawca w cenie oferty zawarł cały zakres robót ujętych w dokumentacji 

przetargowej i zobowiązał się do zrealizowania całego zamówienia w pełnym zakresie. 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zama-

wiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zama-

wiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenia będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz 

wagi do tych kryteriów: 

1) cena wykonania zamówienia - 60 % (1% = 1 pkt) 
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2) termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej – 20% (1% = 1 pkt) 

3) okres gwarancji – 20 % (1% = 1 pkt) 

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 

1) KRYTERIUM CENY (X1) 

Oferta z najniższą ceną brutto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma max 60 punk-

tów procentowych. 

Oferty proponujące ceny brutto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyli-

czonych wg wzoru: 

 

X1 = najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert x 60%  

cena badanej oferty 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do pełnego punktu (zgodnie z zasadą: poniżej 5 

należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

2) KRYTERIUM  termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (X2) 

Kryterium „termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej” będzie rozpatrywane 

w oparciu o oferowany przez Wykonawcę w ofercie termin wykonania kompletnej dokumentacji 

projektowej celem uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, z tym że Zamawia-

jący wymaga, aby dokumentacja: 

została wykonana maksymalnie w terminie 56 dni od dnia podpisania umowy. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza skrócenie ww. terminu o maksymalnie 14 dni kalendarzo-

wych    

X2 = Skrócenie terminu wykonania dokumentacji (ilość dni od 1 do 14) x 20%  
Maksymalne skrócenie terminu (14 dni) 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu wykonania dokumentacji, 

otrzyma 0,00 pkt. 

 

3) KRYTERIUM OKRESU GWARANCJI (X3) 
W ramach kryterium „Okres gwarancji ” Zamawiający oceniać będzie zaoferowane 

przez Wykonawców wydłużenie okresu gwarancji ponad minimalne 36 miesięcy 

wymagane przez Zamawiającego.  

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. tj.:  

a) za brak wydłużenia terminu gwarancji w stosunku do terminu wskazanego w spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 

0 pkt., 

b) za 48 miesięcy gwarancji, Wykonawca otrzyma 10 pkt., 

c) za 60 lub więcej miesięcy gwarancji, Wykonawca otrzyma 20 pkt.  

Brak określenia terminu udzielanej gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego okre-

ślenie poniżej minimalnego okresu, wynoszącego 36 miesięcy skutkować będzie odrzu-

ceniem oferty.  
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3. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (X), obliczonych wg po-

niższego wzoru: 

X =  X1 + X2 + X3 

4. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczą-

cych treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wy-

konawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wy-

łącznie do instytucji Zamawiającego – Wykonawca nie może w tych sprawach występować z 

własnej inicjatywy. 

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty:  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokona-

nych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamó-

wienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaga-

niom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w 

Części XVI ust. 2 SIWZ kryteria oceny ofert. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie okre-

ślonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Jeżeli cena całkowita oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgod-

nie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepi-

sów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia, powiększonej o 

należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęcie postępowania lub średniej aryt-

metycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w 

tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w 

szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wy-

jątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wyko-

nawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalo-

nego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawo ochrony środowiska; 

4) powierzenia części zamówienia podwykonawcom; 
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5) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, ob-

owiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Przed podpisaniem umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wy-

konania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  

8 % (słownie: osiem procent) ceny brutto podanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następują-

cych formach:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na ra-

chunek Zamawiającego:  

 

Bank PKO PB S.A. Oddz. Opole 

Numer rachunku 96 1020 3668 0000 5702 0416 2400 

z adnotacją: Zabezpieczenie do umowy na roboty budowlane pn. „Wykonanie robót budowlanych 

i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F 

(344) Lamsdorf,” 

 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (oryginał dokumentu 

poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Treść dokumentu poręczenia 

lub gwarancji winna zawierać zobowiązanie podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej i bezwa-

runkowej wypłaty na rzecz Zamawiającego każdej kwoty (do maksymalnej wysokości zabezpie-

czenia należytego wykonania umowy) po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania/wezwania do 

zapłaty i zawierającego oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Za-

mawiającego wynikających z zawartej umowy. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać doko-

nania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków przez Zamawiającego lub od 

przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej 
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wymienionych elementów, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wy-

konania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono 

zwrócone 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. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 

ust 2 ustawy Pzp. 

10. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek, jako jednej z form 

możliwego zabezpieczenia, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU-

BLICZNEGO  

1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, w celu uzgodnienia szczegółów zawarcia 

umowy, a także innych kwestii związanych ze sprawnym jej zawarciem. 

2. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego z 

art. 94 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie za-

mówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy w myśl 

postanowień Części XVII SIWZ, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród po-

zostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

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

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 

ustawy Pzp. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania, Zamawiający dokona czynno-

ści określonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:  

1) podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość brutto, netto oraz stawkę 

podatku VAT. Wartość podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej  

w ofercie lub wynikać z ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy 

Pzp;  

2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Części 

XVII SIWZ;  



28 
 

3) dopełnić pozostałych formalności, wynikających z niniejszej SIWZ lub ustawy Pzp. 

7. Przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania, Wykonawca przedłoży Zamawia-

jącemu: 

1) Kosztorys ofertowy, w wersji uproszczonej, na podstawie którego wyliczył cenę oferty 

(kosztorys stanowił będzie podstawę do rozliczeń częściowych, w którym poszczególne 

działy będą dotyczyły 8 baraków a odrębny dział będzie stanowiło otoczenie); 

2) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób, Część V, 3. 4). 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WY-

KONAWCY, ABY ZAWARŁ UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH  

1. Projekt umowy zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych  

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik o którym mowa w pkt 1. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKO-

NAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamó-

wienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego prze-

pisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

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

ślać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwo-

łania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci pa-

pierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawia-

jącemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 

jego treścią przed upływem tego terminu.  

 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ART. 13 

RODO 

1. 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 dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informujemy że administratorem danych osobowych przetwarzanych w 

celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu, przy ul. Minorytów 3. 
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2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Admini-

stratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres cmjw@cmjw.pl lub 

telefonując pod numer: 77 453 78 72 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-

mentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

7. Każdy udostępniający dane osobowe posiada prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, 

2) do sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 

Opole, 15.04.2020 r. 

 DYREKTOR 

-//- 

dr Violetta Rezler-Wasielewska 

   

  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

45-017 Opole, ul. Minorytów 3 

Tel./fax. (77) 453 78 72, 453 92 16 

REGON 000276104, NIP 754-24-65-897 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ:  

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy „Relikty zachowanym 8 baraków Stalagu 

318/VIII F dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach”; wraz z załącznikami  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty; 

Załącznik nr 3 – Wzór wstępnego oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu; 

Załącznik nr 4 - Wzór wstępnego oświadczenia Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia; 

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu robót budowlanych; 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy;  

Załącznik nr 9 – Wzór gwarancji;  

Załącznik nr 10 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego; 


