
   
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-WYSTAWIENNICZEJ DLA 

ZADANIA PN. „OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY 
KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU 

DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA” 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 
Słupia 
REGON 367233978, NIP 6572930039 
Strona internetowa: www.nowaslupia.pl 

II. Postanowienia ogólne. 

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Szacunkowa wartość zamówienia określona została poniżej wartości kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w 

odniesieniu do usług i dostaw. 

3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają 

następujące znaczenie: 

3.1. „Zamawiający” - Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”. 

3.2. „Wykonawca” - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożył ofertę lub zawarł z Zamawiającym Umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3.3. „postępowanie” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3.4. „SIWZ” - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.5. „OPZ” - opis przedmiotu zamówienia. 

3.6. „Umowa” - Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą wraz  

ze wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy. 



   
 

3.7. „ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

3.8. „zamówienie” - zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób 

szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ. 

3.9.  „grupa kapitałowa” – wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w 

sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.). 

3.10. „tajemnica przedsiębiorstwa” - w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

III. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia wykonanie koncepcji architektoniczno-wystawienniczej 
dla zadania pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór 
Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na 
terenie gminy Nowa Słupia. Zamawiający przewiduje, że prace budowlane wraz z 
wyposażeniem w sprzęt multimedialny i produkcję multimediów wyniosą około 20 
mln złotych. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Zakres oraz zasady wykonania usług określa załącznik nr 8 do SIWZ (istotne 

postanowienia umowy). 

4. Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

- 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

- 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

- 79930000-2 – Specjalne usługi projektowe 

- 71222000-0 – Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

IV.     Dodatkowe informacje. 



   
 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności opisanych załączniku nr 1 do SIWZ, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy określa cechy stosunku pracy: a) wykonywanie 

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod 

kierownictwem pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w 

czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. 

2. W odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 1 powyżej Zamawiający wymaga 

przedstawienia przez Wykonawcę w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia 

umowy wykazu tych osób oraz dokumentów potwierdzających sposób ich 

zatrudnienia  

(np. zanonimizowane kopie umów o pracę, przy czym imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji, przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o 

liczbie odprowadzonych składek, które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia 

właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających 

zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tych osób, przy czym 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy). 

3. Wykonawca zobowiązuje się na każde pisemne żądanie Zamawiającego w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przedkładać raport stanu i sposobu 

zatrudnienia osób wymienionych w pkt 1 powyżej. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających 

fakt zatrudnienia osób wskazanych w pkt 1 powyżej (w tym także dodatkowych 



   
 

dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione dokumenty lub 

wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest 

uprawniony do: 

4.1 naliczenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia w oparciu o 

umowę o pracę osoby w miesiącu, co do której przewidziany jest taki 

obowiązek, lub 

4.2 wypowiedzenia umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia 

osób w oparciu o umowę o pracę i udokumentowania tego faktu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. Wypowiedzenie nastąpi w 

trybie natychmiastowym po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim; 

5. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia osób wskazanych 

w pkt 1 powyżej należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej 

osoby.  

6. Wykonawca lub Podwykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w 

pkt 1 powyżej pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym 

fakcie Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest  

w terminie 5 Dni Roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany do przekazania 

Zamawiającemu wykazu nowych osób oraz przedstawienia dokumentów 

potwierdzających ich zatrudnienie.  

V. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 3 

czerwca 2018 

VI.   Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 

pkt 1 ustawy; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2 poniżej.  



   
 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków 

dotyczących:  

2.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 

należycie co najmniej:  

a) dwie usługi polegające na opracowaniu koncepcji lub dokumentacji 

projektowej budynku użyteczności publicznej o charakterze 

wystawienniczym wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni 

użytkowej budynku nie mniejszej niż 2 500 m2, o wartości co najmniej 

100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda usługa; 

b) dwie usługi polegające na opracowaniu koncepcji lub projektu 

wykonawczego wystawy stałej z elementami multimedialnymi, z czego: 

• co najmniej jedna dotyczyła wystawy o powierzchni nie mniejszej 

niż 1.500 m2, 

• co najmniej jedna z tych koncepcji lub jeden projekt wykonawczy 

wystawy stałej z elementami multimedialnymi zostały zrealizowane. 

 

 Uwaga: 

¾ przez jedną usługę, Zamawiający rozumie jeden kontrakt (umowę); 
¾ przez budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczym 

rozumie się budynek muzeum, instytucji kultury lub centrum nauki 
przeznaczony na potrzeby wystawiennicze z wydzielonymi strefami 
funkcjonalno - użytkowymi  

¾ przez wystawę stałą rozumie się wystawę na rzecz muzeum, instytucji 
kultury lub centrum nauki o czasie eksploatacji powyżej trzech lat.   

¾ w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania 
odnośnie: zakresu i wartości wykonywania danej usługi, dotyczą części 



   
 

umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do 
upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) 
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług; 

¾ w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona  
w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia 
tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w 
stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o 
Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji 
w BZP nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP 
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej 
Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
BZP. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują 
odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do 
przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji: 

§ architekt – osoba posiadające ukończone studia o kierunku architektura, 
która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
wykonał co najmniej 2 koncepcje lub dokumentacje projektowe budynku 
użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczym, z czego co najmniej 
jedna dotyczyła budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 500 m2 

§ projektant wystaw muzealnych – osoba posiadające wykształcenie wyższe, 
która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
wykonała co najmniej 2 koncepcje lub projekty wykonawcze wystawy stałej, 
z czego: 
¾ co najmniej jedna dotyczyła wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 

1 500 m2 
¾ co najmniej jedna adresowana była do dzieci - w wykazie usług należy 

określić grupę docelową oraz opisać sposób dostosowania wystawy na 
potrzeby dzieci – w wykazie usług należy określić grupę docelową oraz 
opisać sposób dostosowania wystawy na potrzeby dzieci  

Na potrzeby niniejszego zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość łączenia 
powyższych funkcji. 
 
 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 

powyżej w odniesieniu do zamówienia, lub jego części może polegać na 



   
 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. 

5. 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. 

6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów 

będzie dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający zażąda 

przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego.  

Dowody, o których mowa powyżej nie są wymagane, o ile dokument określony w 

pkt 5 powyżej będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz 

że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa 

w lit. a –c powyżej. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 



   
 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostepnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 8 powyżej, nie potwierdza spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

10.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

10.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową lub sytuację ekonomiczną 

lub finansową, o których mowa w pkt 8 powyżej. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w pkt 2 powyżej musi spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.  

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia                      
w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do 
SIWZ) oraz w przedmiocie niepodlegania wykluczeniu (załącznik nr 7 do SIWZ). 
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających:  



   
 

2.1.    spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

2.2.    brak podstaw wykluczenia. 

3. Dokumenty składane na wezwane Zamawiającego. W celu potwierdzenia 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w 

pkt 2 Rozdziału VI SIWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów:  
3.1     wykazu 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

 Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
3.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
Uwaga:  
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 



   
 

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. W celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

4.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej 

wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W 

przypadku Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wyżej 

wymienione Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w rozdz. VI SIWZ, jeżeli: 
Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

rozdz. VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 

oraz z 2016 r. poz. 352).   W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu 

Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z pózn. 



   
 

zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.). 

Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. VII 

SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 

97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału   w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4.1., składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.  
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 
11. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność   z oryginałem.  
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 



   
 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 
16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 
17. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 

oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy. 
18. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny 

być podpisane przez Wykonawcę. 
19. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być 

dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub 

nieczytelny podpis wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub 

poświadczającej kopię). 

VIII.  Informacja dla Wykonawców, którzy wspólnie składają ofertę (spółki 
cywilne/konsorcja). 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie składających ofertę została wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 



   
 

3. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem 

będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy 

podać dane kontaktowe (e-mail, adres) pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana 

korespondencja. 

4. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika winno jednoznacznie określić 

postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazać 

pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich. 

5. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również 

pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich kopii 

dokumentów dołączonych do oferty. 

6. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być 

poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, 

przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych 

Wykonawców. 

IX. Sposób udzielania wyjaśnień.  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zapytanie należy kierować zgodnie z 

przewidzianą w SIWZ formą porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami, w tym w szczególności na adres e-mail: dyrekcja@dymarki.pl. W 



   
 

przypadku, gdy Wykonawca wybierze formę pisemną, zapytanie należy umieścić 

w zamkniętej kopercie z napisem: 

„PILNE – zapytanie dotyczące WYKONANIA KONCEPCJI 
ARCHITEKTONICZNO-WYSTAWIENNICZEJ”” i przesłać na adres: 

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 
Nowa Słupia 

2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ.  Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.  

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami.  

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksem lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1219).  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 

faksu, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony potwierdzi fakt ich otrzymania. 

Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 3 

powyżej obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wniosku, 



   
 

zawiadomienia oraz informacji dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego 

nadania oraz były czytelne. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez 

Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu lub adresu poczty 

elektronicznej. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy 

kierować na adres: 

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 
Słupia  

e-mail:  dyrekcja@dymarki.pl 
(w tytule e-maila: WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-
WYSTAWIENNICZEJ)  

7. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień na zapytania dotyczące treści 

niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

XI. Wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zwanego dalej zabezpieczeniem najpóźniej przed 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania Umowy w wysokości 

5% ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 



   
 

2.4. gwarancjach bankowych, 

2.5. 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. 

Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej z form, 
o których mowa w pkt 2.2 – 2.5 powyżej, zaleca się uzgodnienie z 
Zamawiającym treści dokumentu. 

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w formach 

określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 33 8507 0004 2007 7002 7149 0001 z 

dopiskiem:  

„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – WYKONANIE KONCEPCJI 
ARCHITEKTONICZNO-WYSTAWIENNICZEJ”. 

5. Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma: 

5.1. bezwarunkowe i nieodwołalne zabezpieczenie gwaranta/poręczyciela zapłaty 

wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające 

oświadczenie  

o niespełnieniu prze Wykonawcę zobowiązań wynikających z zawartej 

Umowy; 

5.2.  zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

5.3. określenie miejsca rozstrzygania sporów przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie realizacji 

Umowy stosuje się art. 149 ustawy. 

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 



   
 

XIII.  Termin związania złożoną ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej, nie powoduje utraty 

wadium.  

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

XIV.     Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i 

odpowiadać treści SIWZ. 

2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Oferty sporządzony zgodnie  
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

3. Do oferty należy dołączyć: 

3.1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej 

notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy; 

3.2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie pisemnej (oryginał) – jeżeli 



   
 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy. 

5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, inne niż 

oświadczenia, o których mowa w § 1 przedmiotowego rozporządzenia, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).  

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu ws dokumentów, innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws 

dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia dokumentów na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

11. Wszelkie skreślenia, poprawki, których w ofercie dokonał Wykonawca muszą być 



   
 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

12. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

14. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

15. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze 

sobą połączone, kolejno ponumerowane.  

16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Wskazane jest, aby informacje te były umieszczone w osobnym wewnętrznym 

opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 

Uwaga: Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.  

17. Wszystkie strony oferty oraz dokumenty i oświadczenia, powinny być podpisane 

lub parafowane przez Wykonawcę. 

18. Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w dwóch zamkniętych 
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia 

opakowania. Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I 

SIWZ oraz obydwa opisane: 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-WYSTAWIENNICZEJ  

(nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2018 r. do godz. 13:00)”. 
19. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania 

powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany 

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed 

upływem terminu składania ofert. 



   
 

21. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 

Zmiany do oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzeć dopiskiem „ZMIANA”, kopertę każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opisać napisem „zmiana nr …”. 

22. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE”. 

UWAGA: Do składania oświadczenia (ZMIANA lub WYCOFANIE oferty) należy 

dołączyć stosowny dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej 

oświadczenie  

do występowania w imieniu Wykonawcy. 

UWAGA: Z uwagi na wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Zamawiający informuje, iż oferty złożone, które następnie zostały wycofane lub 

zmienione, nie zostaną zwrócone Wykonawcy. Mając to na uwadze, Zamawiający 

nie będzie brał tych ofert pod uwagę przy otwarciu ofert oraz przy ocenie ofert. 

XV. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 
Słupia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godz.  12:00:00 

XVI. Otwarcie i weryfikacja ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego, pod adresem: 

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 
Nowa Słupia  



   
 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką 

pocztową lub kurierską. 

2. Ofertę złożoną po terminie, o którym mowa w Rozdziale XV niniejszej SIWZ 

zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców oraz 

informacje,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy oraz kryterium społeczne. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje wskazane w art. 86 ust. 5 ustawy. 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda 

całkowitą wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Całkowita cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

istotnym postanowieniami Umowy określonym w niniejszej SIWZ, w tym podatek 

od towarów i usług VAT. 

3. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.  

4. Cena oferty jak i ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do 1 grosza, 

tj. do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy 

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

5. Cena oferty określona przez Wykonawcę oraz ceny jednostkowe podane w 

formularzu cenowym zostaną ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie będą 

podlegały zmianom, z zastrzeżeniem istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 
8 do SIWZ). 

6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 



   
 

7. 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. 

XVIII.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich wagą: 

1.1.    kryterium - cena „C” –  waga 50% (50% = 50 pkt). 
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (50 pkt) otrzyma oferta 

Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym 

(załącznik nr 2 do SIWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym 
wzorem: 

 
C = 

C n 
x 50 pkt 

 C o 

gdzie:       C n  – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 50 punktów. 

 

1.2. kryterium Sposób wykonania zamówienia „S” – waga 10% (10% = 10 pkt) 

Zamawiający przyzna punkty ofercie w ramach tego kryterium w oparciu o 

poniższy schemat: 



   
 

1) Dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w siedzibie 

Zamawiającego) 2 dni w tygodniu (w godzinach 8-16 od poniedziałku do 

piątku) – 1 pkt; 

2) Dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w siedzibie 

Zamawiającego) 3 dni w tygodniu (w godzinach 8-16 od poniedziałku do 

piątku) – 3 pkt; 

3) Dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w siedzibie 

Zamawiającego) 4 dni w tygodniu (w godzinach 8-16 od poniedziałku do 

piątku) – 5 pkt; 

4) Dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w siedzibie 

Zamawiającego) 5 dni w tygodniu (w godzinach 8-16 od poniedziałku do 

piątku) – 7 pkt; 

5) Dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w siedzibie 

Zamawiającego) 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, bez 

ograniczeń godzinowych) – 10 pkt. 

 

Zamawiający wskazuje, że jeśli Wykonawca zaoferuje, w ramach 

przedmiotowego kryterium, 0 dni w tygodniu, jego oferta zostanie 

odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

Zamawiający wskazuje, że jeśli Wykonawca nie wypełni odpowiedniego 

punktu w Formularzu oferty, uznane zostanie, iż Wykonawca zaoferował 

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z istotnymi postanowieniami 

umowy, tj. dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w 

siedzibie Zamawiającego) 1 dzień w tygodniu (w godzinach 8-16 od 

poniedziałku do piątku). 

 

1.3. kryterium Doświadczenie „D” – waga 40% (40% = 40 pkt). 

Zamawiający przyzna punkty ofercie w ramach tego kryterium w oparciu o 

poniższy schemat: 

Podkryterium 1 – Doświadczenie architekta – waga 20% (20% = 20 pkt) 

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego podkryterium za każdą wykazaną 

koncepcję lub dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej o 

charakterze wystawienniczym dotyczącą budynku o powierzchni użytkowej nie 



   
 

mniejszej niż 2 500 m2 ponad minimum wymagane na wykazanie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

Za każdą wykazaną koncepcję lub dokumentację projektową budynku 

użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczym dotyczącą budynku o 

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 500 m2 ponad minimum wymagane 

na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

przyzna 5 pkt (maksymalnie 20 pkt). 

Zamawiający przyzna punkty w oparciu o złożony wykaz osób wraz z ofertą. 

 

Podkryterium 2 – Doświadczenie projektanta wystaw muzealnych – waga 20% 

(20% = 20 pkt) 

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego podkryterium za każdą wykazaną 

koncepcję lub projekt wykonawczy wystawy stałej o powierzchni nie mniejszej 

niż 1.500 m2 adresowanej do dzieci ponad minimum wymagane na wykazanie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Za każdą wykazaną koncepcję lub projekt wykonawczy wystawy stałej o 

powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2 adresowanej do dzieci ponad minimum 

wymagane na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający przyzna 5 pkt (maksymalnie 20 pkt). 

Zamawiający przyzna punkty w oparciu o złożony wykaz osób wraz z ofertą. 

 

2. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma 

liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów. Najkorzystniejsza oferta może 

uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

LP = C + S + D 

gdzie LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę 

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zachowaniem reguł matematycznych. 

4. Zamawiający zastrzega, że nie jest możliwym uzupełnienie wykazu osób w celu 

uzyskania punktów w ramach kryterium Doświadczenie „D”. 

XIX.  Udzielenie zamówienia. 



   
 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ 

warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert. 

2. W przypadku, gdy w postępowaniu nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu 

i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowanych w złożonych ofertach.  

XX.  Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, w tym zmiany treści 

Umowy zostały przedstawione w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 8 
do SIWZ). 

XXI.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 

odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia oraz 

SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

 

XXII.    Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

zobowiązany będzie przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: 



   
 

1.1. przedłożyć, w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących 

wspólnie, umowę regulującą ich współpracę (umowy konsorcjum). Umowa 

taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, 

zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 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; 

1.2. przekazać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wypełnienia treści 

Umowy oraz wskazać osobę/osoby uprawnione do zawarcia Umowy wraz  

z dokumentami uprawniającymi do zawarcia Umowy, o ile nie wynika  

to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

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

XXIII.  Podwykonawstwo. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i 

podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy, 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. 



   
 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
 

XXIV. Dodatkowe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

XXV.  Załączniki do SIWZ. 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

Załącznik nr 1 -  Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 2 -  Formularz Oferty, 

Załącznik nr 3 - 

Załącznik nr 4 -  

Wykaz osób, 

Wykaz usług, 

Załącznik nr 5 -  Oświadczenie dot. grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 6 -  Oświadczenie, 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, 

Załącznik nr 8 - 

 

Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 



   
 



   
 

Załącznik nr 1 do SIWZ/ 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opis Przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

..........................................., dnia ................................ 
             (miejscowość) 
 
 
 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
I.  Dane Wykonawcy/Wykonawców: 

(w przypadku oferty wspólnej, należy wskazać pełnomocnika w rozdziale III pkt 
6) 

 
1. Pełna 

nazwa:  ........................................................................................................................ 
 

Adres: .......................................................................................................................... 
 

NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG 

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

 
Telefon: 

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

 
  
e-mail: .......................................................................................................................... 

 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej) 
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować 
na: 
2. Pełna 

nazwa:   
...................................................................................................................................... 

 
Adres: ……….......................................................................................................................... 

 
NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG 

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

Telefon: .......................................................................................................................... 
 

  
e-mail: .......................................................................................................................... 

 
II. Oferta Wykonawcy: 

 

 
 
 
             
 
 
 
 

 
(Pieczęć Wykonawcy) 



   
 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ……….., oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto: 

......................... zł. 

2. Oferuję dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w siedzibie 

Zamawiającego) ……… dni w tygodniu (w godzinach 8-16 od poniedziałku do 
piątku) / (od poniedziałku do piątku bez ograniczeń godzinowych)* 

*Niewłaściwe przekreślić 

3. Wykonawca informuje, że*: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego; 

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług* (w zależności 

od przedmiotu zamówienia): ………………………………………………………. 

Wartość towaru/ usług* ………… (należy wpisać nazwę towaru/usługi), którego 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowy u Zamawiającego to …………….. zł netto**. 

* niepotrzebne skreślić 
**   dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania 

wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek 

doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 

podatku VAT. 

 

III.  Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 



   
 

2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SIWZ. 

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń. 

Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia Umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, że zatrudnimy lub 

Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

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

5. Oświadczam, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć  

podwykonawcom1 : 

……………………………………....................................................... firmie 

podwykonawcy 

………………………………………………………………………………….. (podać 

nazwę  

i adres podwykonawcy). 

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum2 dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający 

wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja): 

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

.......  

7. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……........... kolejno ponumerowanych 

stronach. 

 

 

 

                                                
1 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony 
zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do 
składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu 
tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. Brak wypełnienia pola oznacza, iż 
Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców 
2 Niepotrzebne skreślić 



   
 

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

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 
Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pouczenie o odpowiedzialności karnej: 

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.): „Kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu 
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego 
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. Brak wypełnienia pola 
oznacza, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców 

1 Niepotrzebne skreślić 



   
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

..........................................., dnia ................................ 
           (miejscowość) 
 
 
 
 

WYKAZ OSÓB 
 
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.2  
Rozdziału VI SIWZ oraz na uzyskaniu punktów w ramach kryterium Doświadczenie 
„D”. 
 

Lp Imię i 
nazwisko Funkcja  Doświadczenie 

 
Podstawa 

dysponowania 
A B C D E 

1.  
 
Architekt 
 

  

2.  
Projektant 
wystaw 
muzealnych 

  

 
 

 

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

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 
Wykonawcy/pełnomocnika)

 
 
 
             
 
 
 

	
(Pieczęć	Wykonawcy)	



   
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

..........................................., dnia ................................ 
           (miejscowość) 
 
 

WYKAZ USŁUG 
 
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.2  
Rozdziału VI SIWZ. 
 

Lp 

Zleceniodaw
ca (podmiot, 
który zlecał 
wykonanie 

usługi)  
(nazwa, adres 
i nr telefonu) 

Przedmiot zamówienia  

Wartość 
zamówieni

a 
 

Data 
wykonania 
zamówieni

a  
(od –do, 

np.:  
od 

01.01.2016 
r. 

 do 
31.12.2016 

r.) 
A B C D E 

1.  
 
 
 

  

2.   

  

3.   

  

 

 
 
 
             
 
 
 

	
(Pieczęć	Wykonawcy)	



   
 

UWAGA: Do usług wymienionych w wykazie należy dołączyć dowody określające, 
czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywana należycie, przy 
czym dowodami są:  

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych świadczeń 
okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których 
mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest 
podać przyczyny braku możliwości uzyskania tych dokumentów. 

 
  

 

................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 
  



   
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ................................ 
             (miejscowość) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Nazwa Wykonawcy: 

 …………………………………………………………..………………… 

Adres Wykonawcy:

 …………………………………………………………..………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na …………….,  zgodnie z art. 

24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oświadczam, iż3: 

£ Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017,  

poz. 229) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

£ Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia4: 

 

                                                
3 Właściwe zaznaczyć 
 
4 wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy 

złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiazania z ww. 
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
 
 
             
 
 
 
	

	
(Pieczęć	Wykonawcy)	



   
 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu 
1.   

2.   

(…)   

  

 

 

................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ................................ 
             (miejscowość) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
My niżej podpisani  
………………………………………………………………………………………………
………… 
działając w imieniu i na rzecz 
……………………….…………………………………………………………..……………
……… 
………………………….………………………………………………………..……………
……… 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na ………… oświadczamy, że: 
Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego SIWZ. 

 
 

 ................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 
 
 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w SIWZ (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).  

 

 
 
 
             
 
 
 
	

	
(Pieczęć	Wykonawcy)	



   
 

 
 

 
 

 
UWAGA 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego 
z Wykonawców 

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o 
których mowa w SIWZ, w zakresie,    w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące 
tych podmiotów 
 

 
 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej: 
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.): „Kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od 
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia 
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego 
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 

 



   
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ................................ 
             (miejscowość) 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
My niżej podpisani  
…………………………………………………………………………………………………
………… 
działając w imieniu i na rzecz 
……………………….…………………………………………………………..……………
………… 
………………………….………………………………………………………..……………
………… 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na …………………..   

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie 

wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
 

 ................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 
 

 
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 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

 
 
 
             
 
 
 
	

	
(Pieczęć	Wykonawcy)	



   
 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

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

       ................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i 

pieczątka 
Wykonawcy/pełnomocnika) 

 

 
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. 

 
       

 ................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i 

pieczątka 
Wykonawcy/pełnomocnika) 

 
 

UWAGA 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z 

Wykonawców 
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów 
 
 

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

(czytelny podpis albo podpis i 
pieczątka 

Wykonawcy/pełnomocnika) 

 



   
 

 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej: 
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.): „Kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu 
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego 
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
 


