Muzeum Wojsk Lądowych

Sprawa nr MWL/ 01 /ZP/2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

rozbiórkę wiaty nr 93 zlokalizowanej przy ul. Obornickiej 146, we Wrocławiu dla potrzeb
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych (Pzp)

SIWZ – rozbudowa wiaty

Część I
Informacje wstępne
1. Nazwa i adres Zamawiającego

MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH
85-641 BYDGOSZCZ, ul. Czerkaska 2 tel. 261 41 20 26, fax 261 41 23 31
INTERNET: http://www.muzeumwl.pl e-mail: historyczny@muzeumwl.pl
NIP , 554-272-84-85, REGON 340274642
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych
z dn. 29.01.2004r, zwanej dalej „Pzp”.

Część II
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbiórka wiaty stalowej należącej do Muzeum
Wojsk Lądowych położonej we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 146
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze
2) Zabezpieczenie eksponatów – eksponaty nie będą przenoszone na inne miejsce na czas
rozbiórki. Eksponaty należy okryć wodoodpornymi tkaninami (plandekami) o podwyższonej
odporności na rozrywanie i uszkodzenie mechaniczne. Montaż plandek powinien odbywać
się na konstrukcjach pozwalających na zachowanie dystansu pomiędzy eksponatem a
plandeką. Zabronione jest układanie plandek bezpośrednio na eksponatach.
Konstrukcje wraz z plandekami powinny być zakotwione do podłoża celem zabezpieczenia
podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zabezpieczenie eksponatów należy
wykonać przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, na czas realizacji tych robót oraz w
okresie gwarancji. Materiały wykorzystane do zabezpieczenia eksponatów przechodzą na
własność Zamawiającego. Wykaz eksponatów do zabezpieczenia zawarty jest w załączniku
nr 11 do SIWZ.
3) Odłączenie istniejących instalacji
4) Rozbiórkę pokrycia dachu
5) Rozbiórkę konstrukcji hali
2.

Dane techniczne wiaty:
 powierzchnia użytkowa – 2460 m 2
 kubatura - 14140 m3
 długość: 67,2 m
 szerokość: 36,6 m
 wysokość: 7,64 m,
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3. Uwaga: w związku z tym, że prace remontowe prowadzone będą na terenie czynnej instytucji
zachodzi konieczność zabezpieczenia obszaru budynku objętego robotami od pozostałej części
przed dostępem osób postronnych oraz przed zapyleniem i zabrudzeniem.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej z zachowaniem przepisów ustawy Prawo budowlane, obowiązujących przepisów o
ochronie środowiska, o odpadach, innych obowiązujących przepisów i norm, warunków
technicznych
5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14. grudnia 2012r.
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek do przekazania
powstałych odpadów na własny koszt do utylizacji i unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami,
jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zadania.
6. Powstałe z rozbiórki odpady drewniane, gruz, złom stają się własnością wytwórcy odpadu.
Wykonawca w złożonej ofercie cenowej skalkuluje swoje wynagrodzenie uwzględniając wartość
powstałych odpadów i złomu.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają (dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego): projekt rozbiórki wiaty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
projekt umowy.
8. Wizja lokalna
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu
zamówienia, celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących przygotowaniu oferty i
do wykonania pomiarów własnych niezbędnych dla wykonania wyceny prac.
Wykonawca może zapoznać się z przedmiotem zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu
z p. Danielem Kaźmierskim tel. 501 708 685.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
11.Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
1) Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w
szczególności w zakresie prac rozbiórkowych wykonywane były przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2019 r. poz. 1040 z późn. zmianami).
2) Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wskazane są w
projekcie umowy.

Część III
Termin realizacji zamówienia
90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Część IV
Warunki udziału w postępowaniu
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu
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spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
2)

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ocena warunków określonych w pkt. 2.1. SIWZ będzie
dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Każdy z warunków może być spełniony wspólnie przez jednego, kilku
lub wszystkich wykonawców łącznie.
W stosunku do żadnego z wykonawców składających ofertę wspólną nie mogą zajść
przesłanki wykluczenia określone w art . 24 ust.1 Pzp i ust.5 Pzp (w zakresie określonym
przez Zamawiającego)
2.3. 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.
2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.1 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Cz. IV ust.
2 pkt. 2.1. lit. a i b) SIWZ
3.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonał co najmniej 2 roboty budowlane
zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie rozbiórek obiektu budowlanego o kubaturze minimum 2.000m3
b) w zakresie potencjału kadrowego dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia publicznego tj kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.) oraz wpis na listę członków
właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
3.4. 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.
3.5. 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 Pzp.
3.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 3.2. SIWZ, 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:
a)
b)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.

3.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności
dotyczą.
4. Wykluczenie z postępowania
1.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano
za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
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b)
c)
d)

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 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);

3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4.
ppkt 2 SIWZ;

4)

wykonawcę, 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;

5)

wykonawcę, 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;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

wykonawcę, 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;

9)

wykonawcę, 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;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się 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);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, 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.
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poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
5.

Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1)

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. z 2015
r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);

2)

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;

3)

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, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;

4)

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 zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

6. „Self – cleaning”
Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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. Przepisu 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.
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7.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 Pzp.

8.

Zgodnie z art. 24 ust.12 Pzp Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

Część V
Procedura odwrócona
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

Część VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach
nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 Części VI SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 wykonawca do oferty zobowiązany jest
załączyć m.in:
4.1. formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców
składających ofertę wspólną
4.3. pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów (oryginał lub
uwierzytelniona przez notariusza kopia)
4.4. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku
postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy)
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
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do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik
nr 4 do SIWZ.
W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Uwaga! Załącznika nr 4 nie należy załączać do oferty!

Część VII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1. Potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w Cz. IV ust. 3 pkt. 3.2. SIWZ tj.:
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za wykonanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami wzór załącznik nr 5 do SIWZ,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wzór załącznik nr 6 do SIWZ,
3) oświadczenia o spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (
Dz.U. z 2013 r. poz. 21 – tekst jedn. ze zm.) załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu tj.:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
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że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) 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 Pzp;
2.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w Części VII ust. 2 SIWZ

3. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę dokumenty, o których mowa
w Cz. VII ust.2 składają wszyscy wykonawcy.

Część VIII
Pozostałe zasady składania oświadczeń i dokumentów.
Okoliczności umożliwiające uzupełnianie oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
2. Dokumenty inne niż oświadczenia z ust. 1 powinny być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 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.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, składa odpowiednie
dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U z 2016r poz. 1126 z poźn. zmianami)
5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, które
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7. Jeżeli wykonawca nie złoży wstępnych oświadczeń, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane
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dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.

Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Część IX
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
SPRAWY PROCEDURALNE
Grzegorz KOTLARZ - tel. 261 41 48 75
adres poczty elektronicznej
e-mail: historyczny@muzeumwl.pl
Opis sposobu udzielenia wyjaśnień.
3.1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zaleca się aby zapytania w formie mailowej przesyłać na wskazany adres mailowy
również w wersji edytowalnej (np. Word, Excel)
3.2.Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, 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.
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3.3.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
3.4. Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania
źródeł zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ ora zamieści na stronie
internetowej

Część X
Wymagania dotyczące wadium
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00zł
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
7. Wadium w postaci poręczeń bankowych, poręczeń SKOK, gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust.5 pkt.2 (Dz. U. Nr 109poz. 1158) lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można wnieść w oryginale jako odrębny
załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów
ofertowych w siedzibie Zamawiającego pok. 207.
8. Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto
Zamawiającego Bank Zachodni 83 1090 1072 0000 0001 2977 3471
Za termin skuteczny wniesienia wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy
na rachunek Zamawiającego.
Wniesienie wadium w postaci pieniądza należy dokonać z takim wyprzedzeniem, żeby
wpłynęły na rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie.
UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci
pieniądza.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna
i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub
poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego.
Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank,
że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
10.Nie wniesienie wadium, wniesienie wadium po terminie, w innej postaci niż wskazane
w art. 45 ust.6 ustawy będzie przyczyną odrzucenia oferty w postępowaniu.
11.Termin ważności wadium wniesionej w innej formie aniżeli pieniądz nie może być krótszy
od terminu związania ofertą. Wniesienie wadium o terminie ważności krótszym aniżeli
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termin związania ofertą będzie skutkować odrzuceniem oferty.

12.Zamawiający zatrzyma wadium (wraz z odsetkami) wniesione w postępowaniu, w sytuacji
zaistnienia przesłanek art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp tj, jeżeli wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
13.

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z unormowaniem art. 46 Pzp.

Część XI
Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. 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.
3. 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.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania
ofertą.

Część XII
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
SIWZ – rozbudowa wiaty

4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6.

Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed
otwarciem. Koperta (opakowanie oferty) powinna być zaadresowana do Zamawiającego
na adres:
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz
Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny Wykonawcy oraz oznakowanie:
„Oferta na rozbiórkę wiaty we Wrocławiu”
z dopiskiem: „Nie otwierać przed 18.06.2020 r., godz. 11:00”.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak oferta. Koperta
dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

Część XIII
Miejsce i termin składania ofert
1.

Miejsce i termin składania ofert
a)

miejsce składania ofert: siedziba
ul. Czerkaska 2, sekretariat – pok. 207

Zamawiającego,

b)

termin składania ofert: do dnia 18.06.2020 r do godz. 10:00

85-641

Bydgoszcz

2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do sekretariatu MWL w Bydgoszcz
w wymaganym terminie.
SIWZ – rozbudowa wiaty

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie
zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Część XIV
Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 85-641 Bydgoszcz,
ul. Czerkaska 2, pok. 114. Termin: 18.06.2020 r godz. 11:00
2. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia

Część XV
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
netto, brutto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. Cena ofertowa musi być
podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Ceną oferty jest łączna cena prac budowlanych w zakresie rozbiórki wiaty i
zabezpieczenia eksponatów.
4. Cena oferty brutto jest ceną netto wraz z podatkiem VAT 23%.
2.

5.

Ceną oferty jest cena ryczałtowa.

6.

Cena ryczałtowa oferty brutto stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia
oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez
Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko
Wykonawcy i obciążają go w całości.

7.

Cena oferty winna być obliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu przed
podpisaniem umowy kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz
– koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

8.

Kosztorys ofertowy i podane stawki będą służyły do obliczenia należnego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania
części przedmiotu umowy lub do ustalenia wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia
robót zamiennych.

9.

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

10. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest

SIWZ – rozbudowa wiaty

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także skalkulowania ceny oferty z
należytą starannością.
11. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się na miejscu z
terenem, na którym zlokalizowany będzie przedmiot zamówienia i będą wykonywane
roboty budowlane, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty
związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.
12. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ i wszystkich
jej załączników. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności konieczne do
wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo: nowe
okoliczności ujawnione w trakcie prowadzonych prac na obiekcie, niekorzystne warunki
atmosferyczne; wiek budynku; koszty robót przygotowawczych, porządkowych np. wywozu
śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych; zachowania czystości dróg publicznych;
zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; robót związanych z
utrudnieniami wynikającymi z realizacji zamówienia; dostarczenia dla potrzeb budowy, na
warunkach i w miejscu wskazanym przez zarządców sieci: energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia ścieków; zapewnienia dojazdu do budowy; zaplecza budowy; uporządkowania
terenu po robotach; wykonania dokumentacji powykonawczej, obowiązkami przewidzianymi we
wzorze umowy; koszty związane z wykonaniem niezbędnych pomiarów; ewentualne koszty
związane z odbiorami (przeglądami) przez właściwe jednostki.
13. Akceptując cenę ofertową całkowitą Zamawiający uzna, że Wykonawca prawidłowo
skalkulował wszystkie składniki cenowe, a cena ofertowa jest ceną kompletną.
14. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, iż do prawidłowego (tj. zgodnego z obowiązującymi
przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej) wykonania przedmiotu zamówienia,
niezbędne są roboty dodatkowe, a wykonanie ich byłoby niezbędne lub wynikałoby
z przepisów, norm bądź zasad wiedzy technicznej przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił ich
wykonanie w trakcie realizacji zamówienia po sporządzeniu z Zamawiającym protokołu
konieczności. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu
zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych
w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,
a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca uwzględni w swojej
ofercie ryzyko ryczałtu.
15. Wykonawca obliczając cenę oferty powinien ująć koszty jakie poniesie na utylizację materiałów
podlegających utylizacji oraz uwzględni w cenie oferty szacunkową wartość materiałów
z odzysku. Powstałe z rozbiórki odpady drewniane, gruz, złom stają się własnością wytwórcy
odpadu. Wykonawca w złożonej ofercie cenowej skalkuluje swoje wynagrodzenie
uwzględniając wartość powstałych odpadów i złomu.
16. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli wykonawca złoży 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. W
związku z powyższym 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.
SIWZ – rozbudowa wiaty

Część XVI
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i kryterium „skrócenia terminu realizacji zamówienia”
Nazwa kryterium
Waga
1/ cena oferty (prace rozbiórkowe + koszt zabezpieczenia eksponatów)
60%
2/ skrócenie terminu
2.

40%

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
2.1.

Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Cmin
PCi = -------- x 100 pkt x 60%, gdzie:
Ci
2.2.

PCi
Cmin
Ci

-

ilość przyznanych pkt ocenianej oferty
najniższa cena oferty
cena ocenianej oferty

Kryterium „skrócenie terminu realizacji”
a) znaczenie kryterium - 40% (40 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „skrócenie terminu”:

Ti
PTi = --------- x 100 pkt x 40%, gdzie:
Tmax

PTi
Tmax
Ti

-

ilość przyznanych pkt ocenianej oferty
maksymalny okres skrócenia terminu
okres skrócenia badanej oferty

c) Oferty oceniane będą na podstawie zaproponowanego przez wykonawcę okresu
skrócenia czasu realizacji zamówienia.
d) Wykonawca podaje okres skrócenia w dniach
e) Maksymalny termin wykonania: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy.
a) Maksymalny czas skrócenia terminu realizacji zamówienia – 30 dni licząc
od maksymalnego terminu.
b) W przypadku skrócenia terminu realizacji większego niż 30 dni do obliczeń
przyjęte zostanie 30 dni.
c) W przypadku gdy wykonawca nie skróci terminu realizacji (wskaże 0 dni) lub nie
wskaże skrócenia terminu realizacji otrzyma 0 punktów.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.
4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę
wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
SIWZ – rozbudowa wiaty

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ pod warunkiem, ze nie powodują
one istotnych zmian w treści oferty
5.1. O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
5.2. W przypadku, gdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 5.1. ppkt c) Zamawiający taką ofertę
odrzuci.

Część XVII
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b)

umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

c)

Kopie wymaganych uprawnień budowlanych
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

d)

Projekt „draft” poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenia
należytego wykonania umowy z jednej z ww. form

dotyczące

osób,

które

będą

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. Jeżeli wykonawca w ww.
terminie nie będzie w stanie dostarczyć ww. dokumentów powinien powiadomić o tym
Zamawiającego, podając przyczynę zwłoki oraz termin dostarczenia dokumentów.
Opóźnienie terminu podpisania umowy z powodu nie dostarczenia w terminie wymaganych
dokumentów nie będzie mogło stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy o przedłużenie
terminu realizacji umowy.
Nieuzasadnione przedłużanie terminu składania dokumentów lub ich nie złożenie
na wezwanie Zamawiającego traktowane będzie jak uchylanie się od podpisania
umowy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp z wszystkimi jej konsekwencjami
prawnymi.

Część XVIII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
SIWZ – rozbudowa wiaty

c)
d)
e)

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty zabezpieczenia
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń jest zwracana nie później niż w 15. Dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
8. w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Część XIX
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot
umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych wyrobów oraz wady w
wykonanych pracach. Okres gwarancji nie jest przedmiotem oceny w ramach kryterium
oceny ofert
2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60 miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy.
Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu
umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie
wskazanym w ust. 1 i 2 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności ZNWU albo wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres do usunięcia wady, z zachowaniem ciągłości i bez
zmniejszenia wysokości zabezpieczenia.
4. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dnia odbioru
końcowego Zamawiającemu.
5. Wykonawca w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji ma obowiązek na wniosek
Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki.
6. W przypadku nie usunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek
ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający, po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy w formie pisemnej, może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych
wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym oraz w odbiorze
ostatecznym w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady zawarte są w projekcie
umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
9.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używania BSP
– aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów
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wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
10. Postanowienia umowy dotyczące warunków prowadzenia robót w zakresie ochrony
środowiska oraz gospodarki odpadami:
zgodnie z art. 3.ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21), wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót budowlanych jest
Wykonawca, który jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków wynikających
z ww. ustawy
11. W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych
cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego
o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy
i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa decyzja Nr 19/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania
współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz.
18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób
związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:
 imię i nazwisko osoby,
 datę i miejsce urodzenia,
 obywatelstwo,
 numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz
daty wydania i terminu ważności,
− numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
 numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
12. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych
obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego
pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych.
Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Część XX
Podwykonawcy
1.
2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania
w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców.

Część XXI
Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (art. 179).
2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w trakcie postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy
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Pzp, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w sposób określony w dziale VI rozdziale
2 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ XXII
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY z ART.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest p.o. Dyrektora Muzeum Wojsk
Lądowych w Bydgoszczy ul. Czerkaska 2,
faks 261 41 23 32, e-mail: historyczny@muzeumwl.pl
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Wojsk Lądowych jest Pan Erwin Ryter,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Justyna Ryter.
e-mail: doradztwoprawne.ryter@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Rozbiórka wiaty nr 93 we Wrocławiu dla Muzeum wojsk Lądowych w Bydgoszczy” numer
sprawy: MWL/01/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami),
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w sposób niezgodny z ustawą prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty
2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu,
3) Załącznik nr 3- wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
4) Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
5) Załącznik nr 5 - wzór wykazu osób realizujących zamówienia
6) Załącznik nr 6 – wzór wykazu robót
7) Załącznik nr 7 – oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
8) Załącznik nr 8 - wzór umowy
9) Załącznik nr 9 – projekt rozbiórki wiaty wraz z rysunkami
10) Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
11) Załącznik nr 11 - wykaz eksponatów do zabezpieczenia
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