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§ 1.    Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Nazwa:   Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
NIP:   525 234 18 32, 
Regon:   140187435 
Adres:   ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 
Adres strony internetowej zamawiającego: 
https://artmuseum.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl  

 
§ 2.  Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia. 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum 
Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy przez Wykonawcę, w tym rejestracja, logowanie, 
składanie zapytań i wniosków oraz składanie ofert, zmiana czy wycofanie oferty, znajduje się 
w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP” na stronie 
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum w zakładce e-learning po lewej stronie. Dokumenty te 
są wiążące dla Wykonawcy. 
 

 
§ 3.  Tryb udzielenia zamówienia oraz podstawa prawna. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) [zwanej dalej także „pzp"]. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 
2415) 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z 
późn.zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1913). 

5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2020 
r., poz.1076 z późn. zm.). 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
 

§ 4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 

 
Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji. 
 
 
 
 

https://artmuseum.pl/
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
mailto:zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
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§ 5.     Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w zakresie remontu i konserwacji 
zabytkowych budynków gospodarczych przy Domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace budowlane związane z remontem i 
konserwacją następujących obiektów i urządzeń znajdujących się przy Domu Zofii i Oskara 
Hansenów w Szuminie: 
a) łącznika,  
b) podcienia garażu,  
c) garażu,  
d) wiaty gospodarczej,  
e) gołębnika,  

 
Zamówienie wchodzi w skład wieloetapowego remontu prowadzonego przez Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej na podstawie pozwolenia na budowę 317/2020 z dnia 03.06.2020 r. 
 
Dom Hansenów jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym (piwnica 
wykorzystywana obecnie jako hydrofornia), z poddaszem użytkowym. Fundamenty budynku 
wykonane są w postaci żelbetowych ław i stóp fundamentowych, w obrębie pomieszczenia 
piwnicy w postaci ław fundamentowych. Na ławach i stopach fundamentowych wzniesiony 
został układ drewnianych słupów i ścian szkieletowych wspierających strop i dach budynku. 
Zakres prac objętych projektem budowlanym polega na remoncie i konserwacji substancji 
zabytku kluczowej dla jego dalszego bezpieczeństwa, w szczególności elementów 
drewnianych, dachów, ścian, belek konstrukcyjnych, które są uszkodzone poprzez porażenie 
mikro i makrobiologiczne. 
Dom Zofii i Oskara Hansenów zbudowano w latach 1968-1970 według koncepcji własnej 
architektów. Założenie to, jako unikatowy przykład drewnianego modernizmu reprezentuje 
wyjątkowe wartości historyczne, naukowe i artystyczne co potwierdzone zostało wpisem do 
rejestru zabytków województwa mazowieckiego (numer A-1441) oraz umieszczeniem na 
międzynarodowej liście domów Iconic Houses Network. Obiekt ten od 2017 roku pozostaje 
własnością Muzeum - działa tu zamiejscowa filia Muzeum. 
Objęte niniejszym postępowaniem prace dotyczą drewnianych obiektów zabudowań 
gospodarczych: łącznik, podcień garażu, garaż, wiata gospodarcza, gołębnik. Gołębnik 
zawiera metalową pergolę wymagającą konserwacji. W trakcie remontu drewnianego garażu 
należy w nim stworzyć pomieszczenie toalety dla niepełnosprawnych, ale bez prac 
kanalizacyjnych, które nie wchodzą w zakres postępowania. Należy poddać konserwacji trzy 
aparaty dydaktyczne wmontowane w architekturę podcieni wykonane z drewna i płyty 
pilśniowej. 
Wszystkie prace muszą być prowadzone w technologiach dostosowanych do specyfiki 
materiałowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Zakres prac 
został określony po przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania, waloryzacji i 
rozwarstwienia elementów, stanowiących o oryginalnym, autorskim projekcie Hansenów oraz 
wtórnych nawarstwieniach i przekształceniach. W przypadku konieczności wymiany 
oryginalnych elementów, spowodowanej ich złym stanem technicznym (na przykład 
przeciekający dach garażu) projekt zakłada wykorzystanie elementów tożsamych 
materiałowo. Priorytetem prowadzonych prac jest maksymalne ograniczenie ingerencji w 
oryginalną substancję zabytkową. Ze względu na specyfikę obiektu, wynikającą z jego 
zabytkowej formy oraz wymagań określonych w Ustawie z dnia 21.11.1996 r. o muzeach, w 
trakcie wszystkich prac i robót zastosowane będę dopuszczalne odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych. Inwestorowi zależy na zachowaniu unikalnego charakteru miejsca. 
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Prace prowadzone będą pod nadzorem ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora zabytków. Projekt remontu finansowany jest ze środków pochodzących od 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Szczegółowy zakres prac określają: 

1) specyfikacja  warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
2) projekt wykonawczy  

 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac 
powinien uwzględniać konieczność wykonania robót w taki sposób i takim czasie, 
aby umożliwić ich zakończenie nie później niż do 20 grudnia 2022 r. (wraz z odbiorami). 

Zamawiający wymaga uwzględnienia charakteru i funkcjonowania obiektu w czasie prac 
budowlanych oraz zorganizowania placu budowy w sposób bezpieczny zarówno dla środowiska 
jak i otoczenia. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien odzwierciedlać planowaną realizację robót 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia tj. opis poszczególnych prac budowlanych, 
terminy ich wykonania i koszty związane z ich realizacją wyrażoną w okresach miesięcznych od 
dnia zawarcia umowy do terminu jej zakończenia. 

Ostateczny harmonogram robót zostanie opracowany przez Wykonawcę nie później niż w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy i przyjęty do realizacji po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy może być modyfikowany w trakcie realizacji Umowy 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jedynie w zakresie zmian dotyczących pośrednich 
terminów realizacji poszczególnych części Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one 
spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne   
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45442100-8 Roboty malarskie  
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45422100-2 Stolarka drewniana  
45422000-1 Roboty ciesielskie  
45454100-5 Odnawianie 
45410000-4 Tynkowanie  
45262690-4 Remont starych budynków  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
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45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej  
   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
Załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy będące załącznikiem nr 5 do SWZ. 
Dokumentacja techniczna zawarta jest w załączniku 6 do SWZ. 
 

1. zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części z uwagi na brak ekonomicznej i 
funkcjonalnej zasadności takiego podziału. 
Zakres przewidzianych w zamówieniu prac jest ze sobą ściśle powiązany technologicznie i 
wykonanie poszczególnych prac jest wzajemnie od siebie zależne. Podział niniejszego 
zamówienia na części wiązałby się zatem z nadmiernymi trudnościami technicznymi. 
Dodatkowo stwarzałby realne ryzyko braku możliwości skoordynowania prac 
poszczególnych wykonawców i jednocześnie mógłby powodować problemy w ustaleniu 
zakresu odpowiedzialności w przypadku ewentualnego nienależytego wykonania umowy. 
Podział zamówienia nieuzasadniony ze względów wyżej wskazanych, wiązałby się również z 
nadmiernymi, nieuzasadnionymi ekonomicznie kosztami. 
Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie znajduje podstaw do podziału zamówienia na części 
jako nieracjonalnego, niecelowego i nieefektywnego. Jednocześnie brak podziału nie 
powoduje ograniczenia w dostępie do zamówienia. 

2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 
4. zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
5. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zabytkowy charakter budynków 

Zamawiający umożliwia udział w wizji lokalnej na budowie w terminie uzgodnionym z 
zamawiającym. Wymagane jest uprzednie poinformowanie zamawiającego o zamiarze 
uczestnictwa w wizji lokalnej, co najmniej na dwa dni robocze przed zamiarem jej dokonania 
drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.fudala@artmuseum.pl, wraz z podaniem 
przewidywanej liczby osób, które ze strony danego wykonawcy w wizji lokalnej będą 
uczestniczyć. 
Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, podpisany przez 
przedstawicieli stron uczestniczących w wizji. 

6. Wszystkie prace muszą być prowadzone w technologiach dostosowanych do specyfiki 
materiałowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Zakres prac 
został określony po przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania, waloryzacji i 
rozwarstwienia elementów, stanowiących o oryginalnym, autorskim projekcie Hansenów 
oraz wtórnych nawarstwieniach i przekształceniach. W przypadku konieczności wymiany 
oryginalnych elementów, spowodowanej ich złym stanem technicznym (na przykład 
przeciekający dach garażu) projekt zakłada wykorzystanie elementów tożsamych 
materiałowo. Priorytetem prowadzonych prac jest maksymalne ograniczenie ingerencji w 
oryginalną substancję zabytkową. Ze względu na specyfikę obiektu, wynikającą z jego 
zabytkowej formy oraz wymagań określonych w Ustawie z dnia 21.11.1996 r. o muzeach, w 
trakcie wszystkich prac i robót zastosowane będę dopuszczalne odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych. Inwestorowi zależy na zachowaniu unikalnego charakteru 
miejsca. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, spełniających wszelkie 
normy, parametry lub standardy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymaganiami zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto 

mailto:tomasz.fudala@artmuseum.pl
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sformułowania równorzędny – oznacza ono, to samo co równoważny, zgodnie z opisem 
w zdaniu poprzednim, tak jak i w przypadku wskazania konkretnych znaków towarowych.  

8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie 
ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów niż podane w dokumentacji 
projektowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry 
techniczne nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej.  

9. Zgodnie z art. 101 ust 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca musi przed 
zastosowaniem danego rozwiązania, na etapie realizacji zamówienia, przedstawić 
zaproponowane rozwiązanie do akceptacji zamawiającego przedkładając w tym celu 
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne materiałów równoważnych, aby zamawiający 
mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji 
projektowej. Zaoferowane materiały równoważne muszą odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów opisanych w SWZ. 

10. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
pracownika fizycznego – robotnika budowlanego w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). 
a) Po stronie wykonawcy leży wymóg zatrudnienia pracowników fizycznych (robotników 

budowlanych) wykonujących z ramienia wykonawcy przedmiot umowy wyłącznie 
w ramach stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Ponadto wykonawca zapewnia 
odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy dla jakości i zakresu 
realizowanych prac.  

b) wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 
do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 
osób, o których mowa w pkt. 8 w postaci oświadczenia tych osób, że są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 
2207, z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie 
zamawiającego w terminie do 5 dni, przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu 
i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o kontynuowaniu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokości 
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a także listę obecności. 

 
§ 6 Termin wykonania zamówienia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia nie później niż do dnia 
20.12.2022 r. (wraz z odbiorami) z uwagi na konieczność wydatkowania i rozliczenia środków 
pochodzących z dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Pozostałe terminy: 
– przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego: nie później niż 7 dni od daty 

podpisania umowy. 
 

§ 7  Warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
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1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
• art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
• art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 
d.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej:  

a) 1 (jedno) zamówienie polegające na przebudowie lub remoncie budynku 
wpisanego do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł 
brutto, (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w 
umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego 
kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). 

b) 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane obejmujące prace związane z 
konserwacją drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków i 
obiektów budowlanych. 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony także w przypadku gdy 
Wykonawca wykaże realizację polegającą na rozbudowie, remoncie lub 
przebudowie jednego budynku wpisanego do rejestru zabytków, które 
obejmowało swoim zakresem konserwację drewnianych elementów 
konstrukcyjnych budynków i obiektów budowlanych. 
 

W przypadku robót budowlanych, prac konserwatorskich lub prac 
restauracyjnych wykonanych w budynku położonym poza granicami Polski 
przez wpis do rejestru zabytków należy rozumieć formy ochrony zabytków 
równoważne wpisowi do rejestru zabytków, wynikające z przepisów 
właściwych ze względu na miejsce położenia zabytku. 
 

d.2 wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania 
zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu 
zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. 
dysponują lub będą dysponować co najmniej: 

 
A Kierownikiem Budowy posiadającym: 
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• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnych 
wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

• doświadczenie przy realizacji robót w obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków zgodnie z zapisami 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy budowie, 
rozbudowie, remoncie lub przebudowie minimum dwóch budynków 
wpisanych do rejestru zabytków – w tym jeden posiadający w swoim 
zakresie konserwację architektury drewnianej. 

 
B osoba odpowiadająca za nadzór nad pracami konserwatorskimi posiadająca: 
• doświadczenie przy nadzorowaniu prac konserwatorskich w obiekcie 

budownictwa drewnianego wpisanego do rejestru zabytków,  
• wykształcenie technologa drewna o specjalizacji konserwatorskiej z 

zakresu drewna zabytkowego.  
• doświadczenie zawodowe w wykonaniu prac konserwatorskich przy co 

najmniej 3 obiektach budownictwa drewnianego, wpisanych do rejestru 
zabytków oraz posiadającego potwierdzoną umiejętność wykonywania 
oraz realizacji programu prac konserwatorskich w omawianym zakresie 
budowlanym. 

 
UWAGA: dla wykazania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie zrealizowanych 

robót budowlanych oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia wymagane 
jest doświadczenie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z 
zapisami art. 37 c ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Obiekty wpisane 
do gminnej ewidencji zabytków nie stanowią obiektów zabytkowych zgodnie z 
powyżej przywołaną ustawą. 

 
UWAGA: Ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333, z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 
nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych 
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 
o którym mowa w: 

a) § 7 ust. 1 pkt 1) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, 

b) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.1 SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia 
ww. warunek, 

c) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.2 SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli wszyscy wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie potwierdzą, iż łącznie spełniają 
ww. warunek. 
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 
2 SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych na zasadach i warunkach tożsamych jak określono to w ust. 2 powyżej dla 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. warunek, o którym mowa 
w: 

a) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.1 SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden 
z podmiotów (wykonawca lub podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się 
wykonawca) potwierdzi, iż spełnia ww. warunek; 

b) § 7 ust. 1. pkt 2) lit. d.2 SWZ zostanie spełniony, jeżeli wszystkie podmioty (wykonawca 
lub podmiot/y trzeci/e na zasoby, którego/ych powołuje się wykonawca) potwierdzą, 
iż łącznie spełniają ww. warunek. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w § 7 ust. 3 SWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1 ustawy 
Pzp 

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

5. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków 
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
§ 7a.  Podstawy wykluczenia 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp, Wykonawcę; 
1.1. będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 

h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1.1; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą^, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza   
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Ponadto Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty o których mowa w art. 7 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 
r. poz. 835 – dalej ustawa sankcyjna), tj.  
2.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

2.2 wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzug44toltqmfyc4nrsg44donbsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzxgmydoltqmfyc4nrsha3dmmzsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
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na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
sankcyjnej; 

2.3 wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
§ 8.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia potwierdzającego 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w § 7 ust 1pkt 2 SWZ oraz 
oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu opisanych w § 7 a SWZ  - zgodnie 
z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4 do SWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 
1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. 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 składa także oświadczenie o którym mowa 
w § 8 ust. 1 SWZ dotyczące tych podmiotów. 

4. Zgodnie z art. 274 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: 

 
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł 

 
- zdolności technicznej i zawodowej: 

a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojvg42dmltqmfyc4njxgu4dcmbxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojvg42dmltqmfyc4njxgu4dcmbqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobxgiydcltqmfyc4nrrge2tmobzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobxgiydeltqmfyc4nrrge2tonjtgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
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zawodowych, wraz z podaniem  numerów uprawnień oraz numerów członkowskich 
przynależności do izb zawodowych odpowiednio dla każdej specjalności, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 
a. 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. 109 ust 1 pkt 4 
ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowego dokumentu składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

b. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 
5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą spełniać 

wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także 
wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. ws. 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

6. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 1 SWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Zamawiający, stosownie do art. 310 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo unieważnienia 
niniejszego postępowania jeśli środki, które zamierzał przeznaczyć na jego realizację nie 
zostaną mu przyznane. 

 
§ 9  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami. 
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum  

https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
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3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 
posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. 

4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się 
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: 
przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach 
postępowania. 

5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej 
Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w 
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, 
odpowiedzi na pytania. 

6.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  
7.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 

dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż wynika to z art. 284 ust. 2 ustawy PZP. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 7 SWZ. 

9.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. 
Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla 
Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. 
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę 
zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym 
Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. 

11. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych 
konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika 
Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do 
autentykacji i podpisu. 

12. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia 
następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego) 

• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera 
ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11 

• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek 

• system operacyjny Windows 7 i późniejsze 
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP 

•   zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) 
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do 

przeglądarki Szafir SDK Web 
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. 

13. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji 
elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez 
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Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy 
zakładaniu profilu Wykonawcy.  

14. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.  
15. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty 

obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, 
polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w 
Regulaminie korzystania z usług Systemu 

16. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający 
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia.publiczne@artmuseum.pl (nie dotyczy składania ofert lub jednolitych 
europejskich dokumentów zamówienia). 

17. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu 
wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików 
lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. 

18. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu. 

19. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać 
się następującym znakiem postępowania: MSN/6/TP/2022 

20. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy  

21. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach 
.png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, 
.rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg 

22. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla 
zamawiające-go, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia 
oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie 
terminu składania ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą 
do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na 
potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku 

23. Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcą: 
w sprawach merytorycznych –  Tomasz Fudala 
w sprawach proceduralnych – Monika Stankiewicz-Wiciak 

 
9.2. Złożenie oferty w postępowaniu. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SWZ. 

mailto:zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
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3. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym 
przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty 
przez System. 

4. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie 
konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik 
będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna 
jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia 
konta Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning. 

5. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się 
już istniejące konto. 

6. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w 
zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły 
oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. 

7. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe. 

8. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa. 

9. W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia 
przez Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku 
zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).  

10. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie 
podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który 
może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność 
złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez uprawnioną osobę. Po 
zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość 
pobrania potwierdzenie wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). 
Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce 
„Szczegóły oferty”. 

11. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi 
podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.  

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

Ważne zalecenie!  

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 
(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane 
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 
wszytym podpisem (typ wewnętrzny):  

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
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2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy 
należy użyć formatu XAdES. 

12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie 
elektronicznej.  

13. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt 15, może dokonać również notariusz. 

17. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony  
w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

18. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas 
dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub 
niejawne.  
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W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o 
charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich 
odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na 
Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.  

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 
niezastrzeżone informacje. 

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

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie 
oferty. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

21. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej 
oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). 
W tym celu Wykonawca loguje się do Systemu, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a 
następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj 
ofertę”.  

Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

22. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider 
konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim 
profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych 
Wykonawców wpisując ich dane. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej 
opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.  

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym  
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 
Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną.  

Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez 
któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, 
równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak 
Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
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§ 10  Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) 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 (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 130, 836 i 1572). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank BGK nr 41 1130 
1017 0020 1473 3420 0002 z dopiskiem Roboty Szumin. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych 
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie 
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp, przy czym:  

1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz 
zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 

2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.  
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
 

 
§ 11  Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  

15.09.2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 
§ 12.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 
12.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ oraz 

ogłoszeniu o zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych 
dokumentach. 

12.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za 
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
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Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 

12.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim trwałą, czytelną techniką. W celu 
ułatwienia analizy oferty zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. 
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób. Dodatkowo, 
w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do 
reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy).  

12.4 Dokumenty będące oświadczeniami woli lub wiedzy, które nie są składane w formie oryginału, 
należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje Wykonawca lub 
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.5 Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do 
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie bądź 
poświadczonej przez osobę uprawnioną.  

12.6 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
12.6.1. Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1 do SWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, okres 
gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o 
akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, informację 
którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z 
załącznikami.  

12.6.2. wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia i wszystkich prac 
towarzyszących – zawierający szczegółowy opis wykonania poszczególnych prac 
budowlanych składających się na planowaną realizację robót będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia z terminami ich wykonania wyrażony w okresach 
miesięcznych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia nie 
później niż do terminu zakończenia realizacji umowy.  

12.6.3.oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp– załącznik nr 3 oraz 
załącznik nr 4 

12.6.4. Wykaz osób składany w celu przyznania punktów w kryterium Organizacja, 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
– składany wraz z ofertą – załącznik nr 7 

12.7 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
12.8 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 291 w zw. z art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy PZP oferty 

wraz z załącznikami składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

12.9 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
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12.10 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować 
będzie ich odtajnieniem. 

12.11 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w pliku odpowiednio oznakowanym 
napisem „ZMIANA”. Pliki oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Pliki oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Pliki ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

12.14 Oferta, której treść będzie niezgodna z SWZ, zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 
ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w § 9 
niniejszej SWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

12.15 W ofercie wykonawca poda: ryczałtową cenę brutto oferty za wykonanie całości 
zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności jego realizacji. W ofercie 
wykonawca poda również: 

a. gwarancję jako liczba miesięcy od 60 do 84 miesięcy na wykonane roboty budowlane; 
w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, przyjmuje 
się, że udzieli on gwarancji na okres wskazany w ofercie, jednakże w kryterium gwarancji 
otrzyma on maksymalną liczbę pkt. tak jak dla 84 miesięcznego okresu gwarancji, termin 
gwarancji biegnie od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia; 

b. wykaz osób dotyczący kryterium Organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – patrz kryterium oceny ofert opisane w § 15 
ust. 4 SWZ; 

c. zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowo 
finansowego realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia, zawierającego 
szczegółowy opis wykonania poszczególnych prac budowlanych składających się na 
planowaną realizację robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia z terminami ich 
wykonania wyrażony w okresach miesięcznych od dnia zawarcia umowy na realizację 
przedmiotu zamówienia do terminu jej zakończenia. Harmonogram prac winien 
uwzględniać konieczność wykonania robót w taki sposób i takim czasie aby umożliwić ich 
zakończenie nie później niż do 20.12.2022 r.  
Ostateczny harmonogram robót zostanie opracowany przez wykonawcę nie później niż  w 
terminie 7 dni od podpisania umowy. Ostateczny harmonogram zostanie przyjęty do 
realizacji po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. 
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§ 13  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum  

2. Termin składania ofert: dnia 17.08.2022r o godz. 10:00.  
Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  

3. Termin otwarcia ofert: dnia 17.08.2022r o godz. 10:30 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

• nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

• cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
§ 14  Opis sposobu obliczania ceny.  
 
1. wykonawca określa cenę oferty jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia 

określony w Załączniku nr 2 do SWZ, koszty robót tymczasowych i towarzyszących, koszty 
zaplecza budowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności 
koszty transportu, dostaw, urządzeń, montażu urządzeń; wykonania roboczych rysunków 
montażowych i pomocniczych, zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń lub ich wynajmu 
ewentualnie innych form pozyskania – służących do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 
koszty pracy tych maszyn i urządzeń, koszty pracy osób zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, koszty BHP, mediów jak ich podłączenia, koszty wyposażenia obiektu 
zgodnie z projektem, jak i ewentualnie ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także zabezpieczenie i ubezpieczenie 
budowy jak i placu budowy oraz wszystkich materiałów i urządzeń oraz ochronę fizyczną 
budowy oraz właściwe zabezpieczenie przed dostaniem się osób nieuprawnionych z 
uwzględnieniem prowadzenia prac w czynnym budynku. 

2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, wykonawca 
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe 
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny z należytą starannością.  

3. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT. Stawka podatku VAT 
winna być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług, a cena 
powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia 
odpowiada wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia. 

5. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej na budowie w terminie uzgodnionym 
z zamawiającym. Wymagane jest uprzednie poinformowanie zamawiającego o zamiarze 
uczestnictwa w wizji lokalnej co najmniej na dwa dni robocze przed zamiarem jej dokonania 

https://oneplace.marketplanet.pl/
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
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drogą elektroniczną na adresy e-mail: tomasz.fudala@artmuseum.pl wraz z podaniem 
przewidywanej liczby osób, które ze strony danego wykonawcy w wizji lokalnej będą 
uczestniczyć. 

6. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej zobowiązany jest do pełnej analizy 
dokumentacji przetargowej oraz uzyskania informacji, które mogą być konieczne 
do przygotowania prawidłowej oferty. Zamawiający wymaga terminowego zakończenia robót, 
wykonania ich zgodnie z dokumentacją, z pełnym zachowaniem warunków technologicznych 
i jakościowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną mając na uwadze 
specyfikę działalności obiektu zamawiającego, w którym realizowane będzie zamówienie. 

7. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. 
w stosunku do kwoty ogółem.  

8. Wykonawca poda ryczałtową cenę oferty za realizację całości zamówienia w Formularzu 
Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.  

9. Ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.  
10. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podane przez wykonawcę w ofercie wyrażoną 

słownie oraz cyfrowo za prawidłową zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z 
zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy.  

 
§ 15  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych 
kryteriach: 

Kryterium I – Cena – 60 pkt.,  
Kryterium II – Gwarancja (obejmująca wykonane roboty budowlane) – 15 pkt., 
Kryterium III – Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia – 25 pkt. 

 

2. W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

         cena oferty najniżej skalkulowanej 
liczba punktów oferty ocenianej =------------------------------------------------ x 60pkt 
      cena oferty ocenianej  

 
 

3. W ramach kryterium II - „Gwarancja” (15 pkt.) najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym 
okresem gwarancji (nie dłuższym niż 84 miesiące), a każda następna odpowiednio zgodnie ze 
wzorem: 
 

    
     Liczba miesięcy gwarancji w ofercie ocenianej 

liczba punktów oferty ocenianej =--------------------------------------------------   -x 15pkt 
     najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych 
 
 
W przypadku, gdy wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, przyjmuje się, 
że udzieli on gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w ofercie, jednakże 
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w kryterium gwarancji otrzyma on maksymalną liczbę pkt. tak jak dla 84 miesięcznego okresu 
gwarancji. Termin gwarancji biegnie od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. W każdym z kryteriów ocena 
będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wskazany w ofercie okres 
gwarancji na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 

4. W ramach kryterium III – „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia” (P), maksymalnie 25 pkt będą przyznawane 
na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą wykazu osób w oparciu o następujące 
zasady: 

 
Nazwa roli Wymagania punktowane dodatkowo  

(kryterium oceny ofert) 
Wymaganie Punkty 

Kierownik budowy 
posiadający 
uprawnienia bez 
ograniczeń w branży 
konstrukcyjno-
budowlanej - 
koordynator zespołu ds. 
kontaktów z 
zamawiającym 

- doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy dotyczącej 
rozbudowy, remontu, przebudowy 
minimum dwóch budynków wpisanych 
do rejestru zabytków – w tym jeden 
posiadający w swoim zakresie 
konserwację architektury drewnianej 

5 pkt za każde pełnienie 
funkcji kierownika budowy 
ponad wymagane minimum 
na spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu, 
maksymalnie 15 pkt 

Osoba odpowiedzialna 
za nadzór nad pracami 
konserwatorskimi 

- doświadczenie w nadzorowaniu 
realizacji prac konserwatorskich przy co 
najmniej 3 obiektach budownictwa 
drewnianego, wpisanych do rejestru 
zabytków 

5 pkt za każde pełnienie 
funkcji kierownika robót 
ponad minimum wymagane 
na spełnienie warunku 
udziału w 
postępowaniu,  maksymalnie 
10 pkt 

 
Wykaz osób (imię i nazwisko, przewidziana funkcja podczas realizacji zamówienia) składany w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi być tożsamy (w zakresie imienia i 
nazwiska osoby oraz przewidzianej funkcji tej osoby podczas realizacji zamówienia) z wykazem osób 
złożonym w celu otrzymania punktów w kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. 
 
Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie realizacje wskazane w wykazie osób (wzór – załącznik 
nr 7 do SWZ składanym w celu otrzymania punktów w kryterium Organizacja, kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia). Przedmiotowy wykaz 
osób nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 3 oraz wyjaśnieniu na podstawie art. 128 
ust. 4 ustawy Pzp w zakresie w jakim służyć by to miało potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.  
W razie wątpliwości do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający weźmie 
pod uwagę realizacje wskazane w wykazie jako pierwsze, o ile z wykazu wynikać będzie spełnienie 
wymogów dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
Jednocześnie zamawiający informuje, że dodatkowe projekty lub inne osoby przedstawione 
w wykazach ewentualnie uzupełnianych na wezwanie zamawiającego, nie będą brane pod uwagę 
przy ocenie kryterium. 
W razie zmiany osoby wskazanej w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu za 
osobę taką nie zostaną przyznane punkty w zakresie kryterium oceny ofert. Powyższe oznacza, 
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iż osoby wykazane w celu otrzymania oceny punktowej w kryterium Organizacja, kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, powinny być tymi samymi 
osobami, które zostaną wykazane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 
5. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie 

dodane. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców 
niepodlegających wykluczeniu. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
 
§ 16  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 

Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
na zasadach i w wysokości określonej w § 17 SWZ. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny dysponować 
dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, 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. Umowa taka winna określać strony umowy, 
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 
6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 255 ustawy PZP. 

8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy. 
 
§ 17  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 % 
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
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a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 

ust. 2 ustawy PZP. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zamawiający przechowa je 

na oprocentowanym rachunku bankowym. 
5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, 

że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, 
bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy 
i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w 
wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 18  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 wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach. 

Projektowane postanowienia umowy, stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy w okolicznościach przewidzianych w 
Załączniku nr 5 stanowiącym integralną część SWZ. 
 
§ 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
1. 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 IX ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy; 



 

 

 
   

25 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy oraz zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja 
została przekazana w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, lub konkursu lub wobec treści dokumentów 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
 
§ 20  Podwykonawcy 
1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa Oferta wykonawcy, przy czym 

wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może wprowadzić nowego podwykonawcę pod 
warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy za wszelkie prace oddane 
do wykonania podwykonawcom, a także za wszystkie działania i zaniechania podwykonawców 
osób  zatrudnionych i innych osób działających na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za działania 
własne. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 
realizuje on powierzone roboty w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
5. W przypadku zamiaru zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej 
zgody zamawiającego w następującym trybie: 

1) Wykonawca przedstawi zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy 
z podwykonawcą ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez 
Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą 
wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
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zastrzeżeń wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uważa się, iż zamawiający wyraził 
zgodę na zatrudnienie tego podwykonawcy przez Wykonawcę,  

3) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego 
do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 

4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt 
umowy z tym samym podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia 
i uwagi zgłoszone przez zamawiającego, bądź przedstawi projekt umowy z nowym 
podwykonawcą. 

6. Zastrzeżenia lub sprzeciw zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo mogą  
dotyczyć: 

1) niespełnienia wymagań określonych w SWZ; 
2) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy wynikające umowy o wykonanie zamówienia publicznego. 

7. Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć 
zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów  z podwykonawcami. 

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, których przedmiotem 
są roboty budowlane, zostały sporządzone na piśmie i przekaże zamawiającemu kopię każdej, 
niezależnie od kwoty wynagrodzenia, umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem 
niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o 
wartości większej niż 50 000,00 zł. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 
wymaganej zgody zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 
Wykonawcę. 

11. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to byłyby działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 
usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy 
przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

12. Po pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, Zamawiający, podając uzasadnienie swego żądania, 
może zażądać od niego odsunięcia od prac każdego podwykonawcy, którego postępowanie jest 
niewłaściwe lub, który okazał się niekompetentny albo zaniedbał swoje obowiązki, naruszył 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa lub nie przestrzegał postanowień w tym zakresie 
wynikających z umowy albo w inny sposób swoim postępowaniem wywiera negatywny wpływ 
na stan bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie może być ponownie 
dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku bezpośredniego zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców, 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości zaspokojonych roszczeń 
podwykonawców z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli wartość zaspokojonych roszczeń 
podwykonawców przekroczy wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy do dochodzenia 
pozostałych kwot od wykonawcy w drodze regresu. 

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  
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15. W sprawach nieuregulowanych dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
stosuje się przepisy art. 462-465 ustawy Pzp. 
 

§ 21  Klauzula informacyjna 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 dyrektywy 
96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie, adres: ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa; 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Pańska 3, 00-
124 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mail: iod@artmuseum.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na 
Zamawiającym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy PZP; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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); 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
przy czym 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 
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interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;   

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO;  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
§ 22  Lista załączników. 
 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 5 – Projektowane  postanowienia umowy 
Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna (program prac konserwatorskich, ekspertyza stanu 
technicznego, projekt wykonawczy, przedmiar, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja MWKZ) 
Załącznik nr 7 – Wzór Wykazu osób składanego w celu przyznania punktów w kryterium 
Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
– składany wraz z ofertą 
Załącznik nr 8 – Wzór wykazu robót budowlanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu – składany na wezwanie zamawiającego 
Załącznik nr 9 – Wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
– składany na wezwanie zamawiającego 
Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – składany na 
wezwanie zamawiającego 
Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego na zasoby, którego powołuje się 
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składany wraz z 
ofertą) 


