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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)  

 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi 
o wartości poniżej progów z art. 11 ust 8 PZP, tj. 209 000 euro 

 
 

na  
 
 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum 
Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: 
„ Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w 
Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. 
Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii 
Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”. 
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I.   ZAMAWIAJ ĄCY:  
 
Muzeum Narodowe w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
tel. (+48) 91 4315 200 
fax (+48) 91 4315 204 
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl 
Strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Przebudowa i remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z 
zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: „Modernizacja, wyposażenie i 
zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały 
Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca 
pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum 
Narodowego w Szczecinie”.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w Załączniku nr 8 do SIWZ -  Opis 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wspólny Słownik zamówień (CPV):  
 71 22 00 00-6 usługi projektowania architektonicznego, 
3. Projekt „  Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum 

Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. 
Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, 
Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie „ 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
7. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.  
8. Zamawiający nie przewiduje licytacji elektronicznej 
9. Zamawiający nie stawia warunku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1502, z późn. zm.). 

10. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 

 
III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Termin realizacji zamówienia całości dokumentacji  projektowej:  30.10.2017 r. 
2. Poszczególne etapy realizacji zamówienia:  

a) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany – w terminie do 30.04.2017 r. 

b) Złożenie projektu budowlanego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę odbędzie się 
bezzwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii od Zamawiającego,  

c) Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz  przedmiary robót,  kosztorysy 
inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robot budowlanych dla wszystkich branż w terminie do 30.10.2017 r. 

 

 
IV.  PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych 
podwykonawców.. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób  do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji (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 zamawiający powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

 
V. OFERTY WSPÓLNE 

 
1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania;  

b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje si, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
dokumentów;  

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 

a) oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach 2 i 3 do SIWZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia.  

b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz usług głównych, wykaz osób  itp. 
składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 
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muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania tych Wykonawców. 

3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 
najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 
zamówienia 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu  

1. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp , tj.: 

a) Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP); 

b) Wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

c) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późń 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176), 

d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny 

e) Skarbowe 

f)  o którym mowa wart. 9 lub art. 10 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) Wykonawca, którego 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 lit. b); 

h) Wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące  porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

i)  Wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje, lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

j) Wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające  

k) w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
Zamawiającego  

l) w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

m) Wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 
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lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

n) Wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

o) Wykonawca, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

p) Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

q) o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

r) Wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

s) Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2.  Na podstawie ust. 5 pkt 1) - 8)  ustawy  Pzp, tj.;  
 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.), lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP 
z: 

i. Zamawiającym, 

ii.osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

iii.  członkami komisji przetargowej, 

iv. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP; 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
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pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 
mowa w lit. e); 

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3.000,- złotych; 

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych,  z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, 
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  z odsetkami lub grzywnami lub  bądź zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 
5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
określone w zdaniu pierwszym. 

4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej  

 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące 

2a) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech 
lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, wykonał należycie: 

a) minimum jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej ( projekt 
budowlany i wykonawczy) przebudowy i/lub remontu budynku wpisanego do rejestru 
zabytków o kubaturze min 2 500 m3, obejmującej projektowanie elementów 
konstrukcyjnych  wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na 
realizację inwestycji.  

b) minimum jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej ( projekt 
budowlany i wykonawczy ) instalacji elektrycznej w tym niskoprądowej dla budynku 
wpisanego do rejestru zabytków, 
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2b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania  zamówienia.  

a) Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej lub odpowiadające lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  

b) Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ; 

a) Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

  Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
5. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach w odniesieniu do 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. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

b) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

i. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

ii.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
Zamówienia; 

iii.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia; 

iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

c) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 - 8 ustawy Pzp 

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

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu t, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

i. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

ii.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w lit. a) 

 

VII. O ŚWIADCZENIA  LUB  DOKUMENTY  JAKIE  MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:  

 
1.  Do oferty – Załącznik nr 1 Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 

 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – Załącznik nr 2  

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 

3) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 
22a ust.  1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne 
zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 PZP. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących 
dokumentów: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane W 
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 
wspólny ww. wykaz. 

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia (ze wskazaniem 
podmiotów, na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania 
w układzie – miesiąc, rok), niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób 
którymi dysponują lub będą dysponować 

3. Zgodnie z art. 26. ust. 2 ustawy Pzp składane na wezwanie Zamawiającego dokumenty i 
oświadczenia powinny być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów i potwierdzać 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy 
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ  

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy oświadczeń  
i dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie, z zastrzeżeniem art. 26  
ust. 3 i 3a ustawy Pzp.  
 
Informacje zawarte w powyższych oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

5. Podstawy wykluczenia  udziału w postępowaniu.  

1) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) i ust. 5 pkt 1) - 8)  ustawy Pzp.  

2) Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 
ust. 7 ustawy Pzp. 

 
6. . Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą.  

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

d) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.  

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.  

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

i) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 
terminu związania ofertą;  

j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

 
VIII. POROZUMIEWANIE SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
 PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW,  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

5.   Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Muzeum Narodowego w 
Szczecinie:  

Pani: 
Hanna Podsiadła, tel. 797 705 240 
Eulalia Fronczak-Raś, tel. 797 705 251 
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IX.     WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW        
ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,  
o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.  

 
X. MODYFIKACJA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 
określone w art. 12a ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 
o zmianach na stronie internetowej Zamawiającego. 

XI.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
 

1. Wysokość wadium ustala się w wysokości 10 000,00 zł. 

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

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Szczecin, ul. Tkacka 4 , 70-556 Szczecin 
Nr rachunku : 68 1130 1176 0022 2063 6520 0004 
z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej.  

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  
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3. Wadium może być wnoszone w formie: pieniężnej, poręczenia bankowego, lub poręczenia  
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczeń 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 2007 r. Nr 
42, poz.275), które należy w formie oryginału załączyć do oferty albo zdeponować w kasie u 
Zamawiającego w budynku przy ul Staromłyńskiej 1, pokój nr 4 przed terminem złożenia ofert. 

4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 
•  nazwa i adres Zamawiającego; 
•  nazwę przedmiotu zamówienia wraz ze znakiem sprawy (rozdz. I SIWZ)  
•  nazwę i adres Wykonawcy; 
•  termin ważności gwarancji; 

Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.  

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy 
Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 w ust. 4a ustawy Pzp. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
terminem składania ofert. 

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 
ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 
najkorzystniejszą. 

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,  
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało  brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

• Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  

• Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

• Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  

 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
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2.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3.  Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta 
została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są oświadczenia i dokumenty 
wymienione w SIWZ;  

3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli;  

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego 
zakresu;  

5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 
podpisem Wykonawcy;  

6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

7) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 
przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający 
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie 
będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność 
wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

8) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

9) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie 
oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Koperta 
zewnętrzna (zawierająca kopertę z ofertą) opatrzona napisem: 

 
 „Oferta na wykonanie  

dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum 
Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: 
„ Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum 
Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, 
digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów 
Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”, 

 
 

4.  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie  oferty, tj. 
w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem, np. Zmiana oferty przetargowej –  

5.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy. 

6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy.     

8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne): 
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1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  
a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie  
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela. 

 
XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
1.  Składanie ofert. 
 

1)  Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego.  
2)  Oferty należy składać we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres 

 Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania.  
3)  Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2017 r. roku, o godz. 09:30.  
4)  Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  
 

2.  Otwarcie ofert.  
 

1)  Oferty zostaną otwarte w dniu 28 marca 2017 r. roku, o godz. 10:00 w siedzibie 
 Zamawiającego. 
2)  Otwarcie ofert jest jawne.  

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
1. Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.  
2. Oferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i 

usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.  
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego 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 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Wszelkie 
rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich.  

 
XV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  
  WYBORZE OFERTY,  
 
1. Złożone oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp oraz złożone przez 

Wykonawców niewykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, będą oceniane 
przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: 
1) Cena wykonania zamówienia – 60 % 
2) Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej – 15 % 
3) Doświadczenie projektanta w specjalności elektrycznej – 25 % 

 
Ad.1)       Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę brutto wykonania przedmiotu 
zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 
punktów = 60 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty 
najtańszej wg wzoru: 
 

najniższa cena ofertowa 
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C =          ------------------------------------------------  x 100 pkt x 60% 
cena ofertowa w ofercie ocenianej 

   
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
 
Ad.2) Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej – 15 % 
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności 
architektonicznej ( DA):  
 
Jeżeli osoba przewidziana do realizacji zamówienia, o której mowa w rozdziale V, ust.2, pkt.1), 
ppkt. a) wykonała dokumentację projektową, która obejmowała swoim zakresem wykonanie 
Projektu budowlanego polegającego na przebudowie i/lub remoncie budynku wpisanego do 
rejestru zabytków Wykonawca otrzyma 15 pkt w kryterium  Doświadczenie projektanta w 
specjalności architektonicznej. Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego 
oświadczenia w Załączniku nr 6 
 
 
Ad. 3)  Doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 25 % 
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( DE):  
 
Jeżeli osoba przewidziana do realizacji zamówienia, o której mowa w rozdziale V, ust.2, pkt.1), 
ppkt. a) wykonała dokumentację projektową, która obejmowała swoim zakresem wykonanie 
Projektu budowlanego polegającego na przebudowie i/lub remoncie budynku wpisanego do 
rejestru zabytków Wykonawca otrzyma 25 pkt w kryterium  Doświadczenie projektanta w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego oświadczenia w 
Załączniku nr 6 

Najwyższa ilość punktów wynikających z sumy: 
 S = C + DA + DE  
decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. 

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować wykonania zamówienia po 
cenach wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
 

XVI.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom podczas oceny, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego będzie zawarta. 

2. Informacje o których mowa powyżej, zostaną zamieszczone również na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,  
 
XVII. UNIEWA ŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. 
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2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 
unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE NALE ŻY DOPEŁNIĆ PO   
 WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który wykazał spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert.  
2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi kopie uprawnień do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób wskazanych w ofercie, 
potwierdzających spełnianie wymogów  w warunkach udziału w postępowaniu dot. 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kopię zaświadczenia o 
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w odniesieniu do 
obywateli państw członkowskich UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
funkcji w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi ubezpieczenie na zasadach 
wskazanych w § 16 projektu umowy: 
1) Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do 

akceptacji Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych 
polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę 
ubezpieczeniową. 

2) Koszty, które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie 
mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe, 
roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający zaspokoi z 
zabezpieczania należytego wykonania umowy.  

4. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia wykonawcy nie zostaną dokonane bez zgody 
Zamawiającego.  

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.  

 
XIX.  ZAWARCIE UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA  
  UMOWY 
 
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru dołączonego do SIWZ. 
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w 
 przepisach o dostępie do informacji publicznej (art.139 ust.3 ustawy).   
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

 całkowitej oferty brutto. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
 w całości przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
 umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. 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; 
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. 
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, 

 jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, w treści gwarancji muszą być 
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 dokonane następujące stwierdzenia: 
1) wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie; 
2) gwarant zapłaci bezwarunkowo kwotę zabezpieczenia bez względu na to, z przyczyny którego 

z wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot zamówienia nie został on wykonany 
należycie;  

3) termin ważności gwarancji, obejmować będzie okres realizacji zamówienia zgodnie z umową 
oraz w odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 3 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
 Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, oddział Szczecin: 

68 1130 1176 0022 2063 6520 0004 
8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

 kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 

 rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z 
 odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
 pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
 na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
 lub kilka form, o których mowa w pkt. 5. 

11. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
 całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich prac za należycie wykonane. 

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości 
 zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
 rękojmi za wady. 

13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, to celowym będzie aby 
 Wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco 
 (zabezpieczenie redukowalne) : 

1)  kwota zabezpieczenia podzielona na dwie części odpowiednio dla terminu zakończenia 
realizacji zamówienia plus 30 dni oraz terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
+ 15 dni: 

2)  pierwsza część w wysokości 100 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia 
umowy do zakończenia realizacji zamówienia + 30 dni,  

3)  druga część w wysokości 30 % (po pomniejszeniu o 70 % zgodnie z pkt. 9 niniejszego 
rozdziału) kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy do końca okresu 
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac plus 15 dni.  

14. W przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie 
 zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki 
 przedłużono termin wykonania zamówienia,  

15. W przypadku niewykonania czynności przewidzianych w pkt. 14 Zamawiający będzie 
 uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia równego kwocie 
 zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
 wykonania zobowiązania.  

 
XX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH   
  WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   
 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
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4) opisu przedmiotu zamówienia 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub   
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, 
informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane winny sposób niż określono w ppkt. 1), 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiającego. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia.  
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu. 
11. 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. 
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy 
16. Kopię odwołania zamawiający: 

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystępuje. 
18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
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za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.  
20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu.  
21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI. Prawa 
zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
XXI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,  
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający 
wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 
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Załącznik nr 1 - Wzór oferty. 
 
 

 

 

 

 

OFERTA  

na  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
nazwa firmy 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
adres 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
KRS/Regon 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
telefon, faks, e-mail 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
 
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum 
Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: 
„ Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w 
Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. 
Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii 
Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”. 

 
Składam niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę umowną brutto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

w tym podatek Vat wg obowiązującej stawki. 

2. Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę 
do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ. 

5.  Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. 30 dni. 

6. Oświadczam, że akceptuję Istotne postanowienia umowy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
wymienionych w Istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7. Informuję, iż:  wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez 
kwoty podatku: 
……………………………………………………………………………………………………………

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

* (niepotrzebne skreślić) 

8. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym 
zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

 

Nazwa podwykonawcy Część ( zakres) zamówienia 

  

 
 

W przypadku nie wypełnienia tego punktu  w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną 
powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.  

 

Ofertę składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość i data      podpis  osoby/osób uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1a  
 
 
 
…………………………………….. 
   (pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
 

Wycena Projektanta za poszczególne etapy przedmiotu zamówienia. 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni): 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum 
Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: 
„ Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w 
Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. 
Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii 
Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”. 

 
Oświadczam, że przedstawiona w Ofercie Cenowej cena będzie sumą następujących elementów 
składowych: 
 
C ( 100% ) = C1 ( 40% )+ C2 ( 60% )  
 
gdzie: 
C – cena brutto za usługę opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę (cena ofertowa, która będzie podlegała 
ocenie). 
 

L. p Opis % Wartość 
brutto 

I. C1  40%  
1. Wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacja 

geotechniczna, warunki techniczne 
  

2. Projekt rozbiórek i projekt budowlany w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i 
budowę z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i 
opinii, w tym przygotowanie i złożenie do właściwego 
organu administracji architektoniczno – budowlanej 
kompletnego wniosku do uzyskania decyzji pozwalającej 
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na rozbiórkę i prowadzenie robót budowlanych. 
II. C2 60%  
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji na rozbiórkę i prowadzenie 

robót budowlanych.  Wykonanie pozostałych opracowań 
objętych umową, w tym: Projekt wykonawczy we 
wszystkich branżach 

  

4.  Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót (STWiOR) oddzielnie dla każdej branży, 

  

5.  Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku, 

  

6. Wykonanie Przedmiarów Robót oddzielnie dla każdej 
branży, z podziałem na rozdziały dla każdej grupy robót 

  

7. Wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich 
branżach, 

  

8. Wykonanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Plan BIOZ) 

  

9. Tabele Elementów rozliczeniowych w każdej branży   
 RAZEM:  

C ( 100 % )= C1 ( 40 % ) + C2 ( 60 % )    

 
 
 
 
…………………………………., dn. …………………     
 
 
 
 
                             …………………………………………………………………… 

             (podpis(y) osób uprawnionych do     
   reprezentacji wykonawcy, 
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Załącznik nr 2  

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie 
wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: „Modernizacja, wyposażenie i 
zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały 
Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod 
zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego 
w Szczecinie”. 

 

 
 
ja niżej podpisany 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 (nazwa i  adres Wykonawcy NIP/PSESL, KRS/CEIDG) 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez  Zamawiającego w    
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dotyczącej niniejszego postępowania. 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
 
________________dnia ________________ 
 
 

___________________________ 
(podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  
  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego na:   
 
ja niżej podpisany 
__________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz 
__________________________________________________________________________ 

 (nazwa i  adres Wykonawcy/Wykonawców, ) 

 

1) Oświadczam, że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 – 14, 16-20 PZP1 
 
 
2) 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 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
…………………………………………………..…………………...........…………………………
……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….2  
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
               ………………………………………… 
              (podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE 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) 
 

 
 

 
 

 
Załącznik nr 4 do oferty 

 

                                                 
1 W wypadku wyboru pkt 1) pkt 2) przekreślić. 
2 W wypadku wyboru pkt 2) pkt1) przekreślić. 
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Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu,  

na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego  
w SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne na:  Wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z 
zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: „Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie 
części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje 
wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów 
Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”. 

 
 
 
 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
 



 

 27 
 

 
 

Załącznik nr 5 
 
  

     
 

 

 
 

     

Wykaz wykonanych usług* 
 

Lp. Nazwa i adres 
zamawiającego  

Zakres opracowanej dokumentacji z adresem 
obiektu  i z numerem decyzji o wpisie do 

rejestru zabytków  

Termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji  

1.    

2.    

 
 
 

*Uwaga! 
 
Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody potwierdzające, że wskazane usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 
 
 
 
 

( pieczęć wykonawcy) 
 
 
    Wykaz osób do realizacji zamówienia: 
 
 
1. Projektant w specjalizacji architektonicznej: 

a. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w specjalizacji 
architektonicznej, 

b. wykonał dokumentację projektową, która obejmowała swoim zakresem wykonanie projektu 
budowlanego polegającego na przebudowie i/lub remoncie budynku wpisanego do rejestru 
zabytków 

 
Lp. Projektant: 

nazwisko i nr 
uprawnień 

Nazwa i adres projektowanego obiektu wraz 
z numerem decyzji o wpisie do rejestru 

zabytków 

Podmiot zlecający 
wykonanie 

dokumentacji, termin 
rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji  

1.    

 
 
2. Projektant w specjalności elektrycznej 

a. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 
projektowania; 

b. wykonał dokumentację projektową, która obejmowała swoim zakresem wykonanie Projektu 
budowlanego w branży elektrycznej, polegającego na przebudowie i/lub remoncie budynku 
wpisanego do rejestru zabytków 

Lp. Projektant: 
nazwisko i nr 
uprawnień 

Nazwa i adres projektowanego obiektu wraz 
z numerem decyzji o wpisie do rejestru 

zabytków 

Podmiot zlecający 
wykonanie 

dokumentacji, termin 
rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji  

1.    

 
 
 

miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej do  
    reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7  
 
 
 

 

 

 
 
 

Informacja Wykonawcy 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie 
wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: „Modernizacja, wyposażenie i 
zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały 
Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod 
zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego 
w Szczecinie”. 

 

 informuję, że  

należę/ nie należę* 

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
Pzp,  

 
 
Wobec tego, że w niniejszym postępowaniu składa ofertę inny Wykonawca należący do grupy 
kapitałowej, do której należy  Wykonawca składający niniejszą ofertę, poniżej wyjaśniam, że istniejące 
między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia: 
 

Podmiot składający ofertę należący do grupy 
kapitałowej wspólnie z Wykonawcą 

Uzasadnienie 

 
 
 
 

 

  
 
miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej do  

    reprezentowania Wykonawcy 
 
 

Uwaga! 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z informacją zobowiązany jest złożyć 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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* niepotrzebne skreślić 


