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I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 7
98-220
tel./fax + 48 43 823 48 43
REGON 730167137
NIP
8291012117
http://www muzeumzdunskawola.pl
E-mail: kancelaria@muzeumzdunskawola.pl
II.
1.
2.
3.
4.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ustawy PZP, tj.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa pawilonu wystawienniczego na potrzeby Muzeum Historii
Miasta Zduńska Wola-filia Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych” prowadzonego przez
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Zadanie realizowane jest na działce nr ew. gruntów; 1/49 ob.
18; 49 w Zduńskiej Woli przy ul. Kolejowej 6
2.

3.

4.

Budynek projektowany jest, jako obiekt wolno stojący, parterowy. Pełnił będzie funkcję pawilonu
wystawienniczego, jako obiekt kategorii IX, budynek znajdujący się w symbiozie z otaczającą go tkanką
architektoniczną a jednak posiadający niepowtarzalny charakter. Obiekt przykryty będzie dachem
jednospadowym o spadku: 1st krytym płytą warstwową. Budynek to jednokondygnacyjna hala
zaprojektowana w technologii stalowej – ramowej, jednonawowej. Dach budynku jednospadowy na
konstrukcji stalowej – ryglowej. Lokalizację obiektu założono w strefie I wiatrowej oraz II śniegowej.
Przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony jest do zaspokojenia potrzeb turystycznych.
Zagospodarowanie terenu – działki o nr ewidencyjnym 18 1/49, na której posadowiony będzie pawilon
wystawienniczy. Zagospodarowanie terenu obejmuje prace w zakresie ukształtowania terenu działki wokół
pawilonu wystawienniczego, wykonanie elementów małej architektury wraz dostosowaniem wejścia do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

5.

Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje materiał odpadowy powstały w trakcie budowy
pawilonu wystawienniczego na działce o numerze ewidencyjnym 18 1/49,

6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Podstawa wykonania robót:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

7.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest w ciągu 10 dni od
podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu: kosztorys ofertowy, odzwierciedlający cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia, zawartą w formularzu ofertowym oraz harmonogram rzeczowofinansowy.

8.

Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres
rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru
końcowego.
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9.

Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i
wymagania określone w:
1) dokumentacji projektowej,
2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4) obowiązujących normach,
z uwzględnieniem poniższych warunków:
–

przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wykończeniowe,

–

materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach
dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

–

wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montażu wszelkich systemów
stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych przez producentów
poszczególnych systemów,

–

przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru
świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów
określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego
stosowanie. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 5 do SIWZ.

10. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik do 4 SIWZ).
11. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
12. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania
w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania firm (nazw) podwykonawców. Brak informacji o zamiarze powierzenia realizacji części
zamówienia podwykonawcom jest równoznaczny z samodzielną realizacją zamówienia przez
Wykonawcę. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy PZP., W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
zamówienia.
13. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem
zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
14. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem
zamówienia, tj.:,
a. roboty rozbiórkowe,
b. fundamentowe,
c. ziemne,
d. murowe,
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e. pozostałe prace ogólnobudowlane i wykończeniowe,
f. elektryczne i sanitarne objęte Umową, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
15. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45111200-0
45262300-4
45320000-6
45262400-5
45261210-9
45421000-4
45443000-4
45432100-5
45233140-2
45310000-3
45331230-7

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Betonowanie
Roboty izolacyjne
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Wykonywanie pokryć dachowych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty elewacyjne
Kładzenie i wykładanie podłóg
Roboty drogowe
Roboty instalacyjne elektryczne
Instalowanie urządzeń chłodzących

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.
IV.

V.
1.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia stanowi czas określony w umowie na wykonanie i zakończenie całości
robót budowlanych liczony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót stwierdzonych w protokole
odbioru końcowego, który zostanie podpisany po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów wskazanych w przedmiocie
Zamówienia.
Termin zakończenia budowy do 15.12.2020
Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie z zachowaniem terminów zgodnie z obowiązującymi
zasadami prawa budowlanego do dnia 1.03.2021 r.
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną o wartości
minimum 200.000,00 złotych brutto polegającą na budowie lub przebudowie budynku o
kubaturze co najmniej 250 m3.
Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN,
przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z
dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
b) Dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
– Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
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– Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
– Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa,
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) lub zamierzający świadczyć
usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z
2019 r., poz. 1117).
2.

3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2)
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2 niniejszej
SIWZ 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) 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.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia wykonawcy. Z postępowania zostanie
wykluczony Wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 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 -
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warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
4.

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien
wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne
istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno
wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty.

6.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku
przynależności
do
tej
samej
grupy
kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 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 nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszczał informacje dotyczące tych podwykonawców w oświadczeniu, o którym
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ

9.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
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dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), które mogą być złożone wyłącznie w
oryginale na piśmie z zastrzeżeniem określonym w rozdziale VI pkt 5.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 7
98-220
Zduńska Wola
Kancelaria
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres:
kancelaria@muzeumzdunskawola.pl
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, osobami
potwierdzającymi złożenie dokumentów w formie elektronicznej są:
1) Pani Sara Rychlik;
2) Pan Tomasz Polkowski
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
VIII.
Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości
5 000, 00 PLN.
2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3.
Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5)
ustawy, należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola – Kancelaria i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale X SIWZ. Godziny pracy kancelarii Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola: od poniedziałku do
piątku od godz. 8.00 do godz. 12:00.
Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia
nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w
formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co
oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności
poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub
Poręczyciela, jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty
Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie
związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ten
musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty
Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela.
4.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert
na rachunek bankowy Zamawiającego:
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
Nr konta 65 9279 0007 0071 1397 2000 0030
5.
Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.
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6.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale
IX SIWZ.
7.
Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.
8.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania
ofert).
IX.

X.
1.

Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-5 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 7
98-220 Zduńska Wola
Oferta w postępowaniu pn.:
„Budowa pawilonu wystawienniczego na potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola-filia Skansen
Lokomotyw i Urządzeń Technicznych”
prowadzonego przez
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7 98-220 Zduńska Wola
znak sprawy MHMZW 204.8.2020
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak

SIWZ MHMZW 204.8.2020

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 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.
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 kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
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”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania
ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia
ofert.

XI.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola w
Kancelarii poprzez przekazanie jej pracownikowi Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, do dnia
03.11.2020 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X
SIWZ. Godziny pracy kancelarii Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola: od poniedziałku do piątku od
godz. 8:00 do godz. 12:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 03.11.2020 r., o godzinie 10:30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.muzeumzdunskawola.pl
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
XII.
Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cenę oferty należy wpisać cyfrowo do załącznika nr 1 do
SIWZ formularz-oferta. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny wyszczególnionych w przedmiocie
zamówienia robót dokonał wizji lokalnej w terenie.
Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny oferty.
Wybór oferty w postępowaniu dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Lp.

Nazwa kryterium

Opis

Waga kryterium

1

Cena oferty brutto (Pc)

Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty
ponoszone przez wykonawcę.

60,00%

Termin gwarancji - (TG)

Termin gwarancji na wykonane roboty i usługi oraz
zastosowane materiały. Termin ten musi być określony w
przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy. W przydatku
zaoferowania terminu krótszego niż 60 miesięcy oferta
zostanie odrzucona, natomiast w przypadku zaoferowania
terminu dłuższego niż 84 miesięcy oferta zostanie oceniona
tak samo jak by Wykonawca zaoferował 84-miesięczną
gwarancję. Jeśli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin
minimalny.

40,00%

2

2.

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
P = Pc + TG
gdzie:
P – liczba punktów oferty badanej,
Pc – liczba punktów w kryterium Cena oferty brutto
TG – liczba punktów w kryterium Termin gwarancji
1)

Kryterium cena oferty brutto.
Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

Liczba punktów oferty (Pc) =

(Cmax – Cb)
-------------------------- x 100 pkt x 60%
(Cmax – Cn)
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Pc
– liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena oferty
brutto,
Cn
– najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cb
– całkowita cena brutto badanej oferty.
Cmax – najwyższa oferowana całkowita cena brutto
W przypadku, gdy, w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu
Zamawiający przyzna tej ofercie 60 pkt w kryterium Całkowita cena oferty brutto (Pc)
2)

Kryterium termin gwarancji (TG) będzie rozpatrywana na podstawie oświadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie:
Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
Liczba punktów oferty (TG) =

TGOC
------------------------- x 100 pkt x 40%
TGNTG

gdzie:
TGOC - termin gwarancji oferty ocenianej
TGNTG – najdłuższy termin gwarancji
3.

4.
5.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. 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.
XV.
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 5 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Nr konta 65 9279
0007 0071 1397 2000 0030 a wnoszone w innej formie należy składać w Kancelarii Muzeum
Historii Miasta Zduńska Wola.
Zabezpieczenie należy wnieść w całości przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
1) Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) – zgodne z informacjami podanymi w ofercie,
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) Sformułowanie zobowiązania Gwarant do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto Gwarant nie może uzależniać
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia
jakiejkolwiek dokumentacji. Dodatkowo zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych
wniesione zabezpieczenie musi umożliwiać Zastanawiającemu zaspokojenie jego roszczeń
wynikłych z niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych treścią
umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty
zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową. W przypadku przedłożenia
gwarancji nie zawierającej wymienionych, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe
zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
6) Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie wypłaty do
Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy oraz:
a) czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu uzyskania
możliwości żądania wypłaty do Gwaranta ( zarówno do Wykonawcy jak i Gwaranta lub
Poręczyciela) tj. minimum 2 dni na dostarczenie każdej niezbędnej przesyłki pocztowej;
b) czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku podwójnego jej
awizowania;
c) 7 dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty;
Ponadto termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy.
7) Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności gwarancji lub
poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym wystąpienie nie wykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powoduje powstanie zobowiązania
Gwaranta lub Poręczyciela w stosunku do Zamawiającego i nie może być utożsamiany z
terminem, o którym mowa w ppkt 6. Termin ważności gwarancji musi uwzględniać wszystkie
zapisy umowy.
8) 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.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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, w przypadku nie
skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego
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XVI.
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.
Wzór umowy, stanowią Załączniki nr 4 do SIWZ.
XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Historii Zduńska Wola, ul.
Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 823 48 43, fax 43 823 98 82;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Zduńska Wola można skontaktować się pod
adresem iodo@muzeumzdunskawola.pl *;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa pawilonu
wystawienniczego na potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola-filia Skansen Lokomotyw
i Urządzeń Technicznych” prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul.
Złotnickiego 7 98-220 Zduńska Wola znak sprawy MHMZW 204.8.2020 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy PZP
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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 ustawowym 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, stosowanie 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 Pani/Pana danych osobowych **;
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 ***;
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.
10) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
12) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
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Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**

XVIII. 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 VI ustawy PZP jak
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:
„Budowa pawilonu wystawienniczego na potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola-filia Skansen Lokomotyw i
Urządzeń Technicznych” prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7 98-220 Zduńska Wola
znak sprawy MHMZW 204.8.2020
A.

DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
………………..…………………………………. - ………………………………………………………..
…………………………………………………… - …………………………………………………………
Wykonawca/Wykonawcy(nazwa, NIP, REGON) ………………………………………….……….…………….……………...….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……………………………..…....………………………………
………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..………………………………………..
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

postępowaniem:

E-mail………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca jest mikro-przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorstwem*



TAK



NIE

* definicje małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodne z art. 7 Ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)
B.

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W odpowiedzi na przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych na zadanie pn.:
„Budowa pawilonu wystawienniczego na potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola-filia Skansen Lokomotyw i
Urządzeń Technicznych” prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7 98-220 Zduńska Wola
znak sprawy MHMZW 204.8.2020
Oświadczamy, że składając ofertę akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
C.

Cena ofertowa i pozostałe kryteria

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
CENA OFERTOWA BURTTO PLN
CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ
Ponadto oświadczamy, że termin gwarancji wynosi ………… miesięcy (proszę wpisać termin od 60 do 84 m-cy).
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CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

D.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1)

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2)

osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..;

E.

Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek:
…...………………..............................................................................................…...………;
w banku …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

F.

PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane
proponowanych podwykonawców)
1) ...................................................................................................................................................................................
– wartość lub % część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ………………………………………….
2)

....................................................................................................................................................................................
– wartość lub % część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ………………………………………….

3)

...................................................................................................................................................................................
– wartość lub % część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ………………………………………….

G. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy;
1)

5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.*
6) Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie
drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my, że wybór mojej oferty (W przypadku braku wskazania jednej z
opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego):
nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.);
będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie podaję:
a)

informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego,
obowiązku podatkowego na nowych zasadach:…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich
wartości bez kwoty podatku:……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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c)

kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści
złożonej oferty ……………………………………..……………………………………………………….……………………

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku VAT, która wynosi: ……………..…………………… zł.
H.

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)

.........................................................................................................................................................

2)

.........................................................................................................................................................

3)

.........................................................................................................................................................

4)

.........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na.............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pawilonu wystawienniczego na
potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola-filia Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych”
prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7 98-220 Zduńska Wola znak
sprawy MHMZW 204.8.2020 prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, oświadczam, co
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pawilonu wystawienniczego na
potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola-filia Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych”
prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7 98-220 Zduńska Wola znak
sprawy MHMZW 204.8.2020 prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale V pkt 1 ppkt 2).

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

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

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

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

UWAGA
Punkty, które nie dotyczą Wykonawcy należy wykreślić.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 7
98-220
tel./fax + 48 43 823 48 43
REGON 730167137
NIP
8291012117
http://www muzeumzdunskawola.pl
E-mail: kancelaria@muzeumzdunskawola.pl
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia).
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pawilonu wystawienniczego na
potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola-filia Skansen Lokomotyw i Urządzeń
Technicznych” prowadzonego przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7 98-220
Zduńska Wola znak sprawy MHMZW 204.8.2020
1. Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2019 r. poz. 369) *, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy
siedzib)*:
Lp.
1.
2.
…..

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

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

…………………………………………
(podpis)

2. Oświadczam/y, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.
369)*
………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

* - należy wypełnić/wykreślić pkt. 1 albo pkt. 2

…………………………………………
(podpis)

WAŻNE!
Niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, a w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

