Znak sprawy: MH.361.1.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w.
siedziby muzeum im. ks. Stanisława Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie.
I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
ul. 3 Maja 11, 22-500 Hrubieszów
NIP: 919-15-50-672
REGON 950423417
Adres strony internetowej: http://www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Adres e-mail: muzeum-hrubieszów@wp.pl
tel/fax (84) 696-27-83
Godziny urzędowania poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00;
II.
Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.).
2. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
b) pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych Dworku Du Chateau z XVIII
w. siedziby Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa załączona do
SIWZ, w szczególności projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45262690-4 Remont starych budynków
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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4. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót budowlanych.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy
o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca
samodzielnie zrealizuje zamówienie.
1) W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich
zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
2) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji
zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. Minimalny okres gwarancji na roboty wynosi co
najmniej 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności
związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, jeżeli wykonywanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (Dz.U. z 2014
r., poz. 1502, z późn. zm.):
6. Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy złoży Zamawiającemu
oświadczenie, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli dotyczącego obowiązku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wyżej wskazane czynności.
W tym celu Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych
umów o prace osób wykonujących wskazanych wyżej czynności lub dokumentów
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek)
w formie zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników przez
pracodawcę do ubezpieczeń.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane czynności.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników do
wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego o których mowa powyżej i/lub nieprzedłożenie
zanonimizowanych umów lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, a
tym samym Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy z przyczyn
dotyczących wyłącznie Wykonawcy oraz zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za
każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przedmiotowych dokumentów. Ponadto, w przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
8. Zasady dokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tego obowiązku oraz sankcji za
niewypełnienie tego obowiązku zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
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9. Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach oraz dokumentacji
projektowej) materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) niż te
przyjęte w dokumentacji przetargowej (w przypadku podania znaku towarowego lub
producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i
urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego,
jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają
(są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i
zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz
przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz
producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie
stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. W
przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający
uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami
wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach oraz dokumentacji projektowej. Zastosowane materiały i
urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed
rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji
niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 31 października 2019 roku
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego
warunku.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
c.1. wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty
odpowiadające zakresowi przedmiotowej inwestycji wartości całkowitej zamówienia nie niższej
niż 300 000,00 złotych brutto (łącznie), oraz wykaże, że powyższe roboty budowlane
w wymaganym rodzaju i kwocie zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
c.2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
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- kierownika budowy posiadającym co najmniej 5 letnie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanym potwierdzone
decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. – dalej zwane Prawo budowlane)
lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i
co najmniej 3 letnie doświadczenie w tym okresie w kierowaniu robotami budowlanymi o
podobnym charakterze.
- kierownika robót budowlanych posiadającym co najmniej 5 letnie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone decyzjami, o których
mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104 ustawy Prawo budowlane) lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej
specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i co najmniej 3 letnie
doświadczenie w tym okresie w kierowaniu robotami budowlanymi o podobnym charakterze.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót w
zakresie posiadanych uprawnień jeżeli osoba taka łącznie spełnia opisane kwalifikacje i
doświadczenie dla kierownika budowy i kierownika robót w danej branży.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. min w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania ww. kwalifikacji lub które posiadają prawo
do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
1725).
UWAGA:
W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których
mowa powyżej oraz załączyć dowody, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
2. Potencjał podmiotu trzeciego:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
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stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (jeśli dotyczy).
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi zostać dołączone do oferty. Pełnomocnictwo,
o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno: - precyzować zakres umocowania, - wymieniać
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych
Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego
dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo
indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na
dokumencie pełnomocnictwa).
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w pkt. 1.2 lit.c.1) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13 –
23 ustawy Pzp;
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
A. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia określonych łącznie w Rozdziale V, Wykonawcy muszą złożyć wraz z
ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy – stanowiące załącznik nr 4 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
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.
b) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać będzie na zasobach innych podmiotów – zamieszcza informację o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podaje firmy tych podwykonawców w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 (nie wymaga się
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu)
2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 2.2 lit. a).
B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert
3. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu wg załącznika
nr7. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, tj.:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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 należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te
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usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ (w formie oryginału).
D. Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów
5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tj.
w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126).
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 (w
zakresie, który weryfikowany jest w niniejszym postępowaniu) ustawy Pzp, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Okoliczności 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.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt.1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia (w terminie
przez siebie wskazanym), chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia (w terminie przez siebie wskazanym),
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w
przypadku podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca za zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
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lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te
podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego –
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego ich dotyczą;
11. Oświadczenie Wykonawcy wskazane w pkt. 1 składane jest w formie pisemnej wraz z ofertą
albo w postaci elektronicznej. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, wymagane
wg pkt. 2 należy złożyć w formie oryginału.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w Rozdziale VI 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. Jeżeli oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzane w języku obcym –
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo
pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem
na numer podany przez Wykonawcę potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok”
uważa się za doręczone prawidłowo.
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ skierowanym na adres e-mail: muzeum-hrubieszów@wp.pl
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
dr Wojciech Wnuk
VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od 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.
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X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
[formularz ofertowy].
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze
sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem
zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z
pełnomocnictwa musi formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność
z oryginałem).
Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy kodeks cywilny, czyli musi być
opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok
złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i
nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki
imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie
wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez
zobowiązane osoby.
7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami
powinny być ponumerowane.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie
może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
5) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
6) informacji dotyczących ceny,
7) terminu wykonania zamówienia,
8) okresu gwarancji,
9) warunków płatności.
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Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta
zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta na wykonanie robót remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. siedziby
muzeum im. ks. Stanisława Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie nie otwierać przed
dniem15. 05.2019 r. przed godz. 12.00 Dostarczyć do godz. 12.15
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UW AG A!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
Sekretariat
Termin: do dnia 15.05. 2019 r., do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
Termin: 15.05.2019 r., godz. 12.15
3. Otwarcie ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji. Na otwarciu ofert
podane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz cena i termin wykonania oraz okres gwarancji.
4. Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny i okres gwarancji, zawartych w ofertach.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny ofert.
1) Cena oferty to cena ryczałtowa.
2) Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
3) W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne,
które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT
na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę bez
podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów
zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa
wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny
Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych,
kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej),
które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany
zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt):
Kryteria oceny ofert
Cena oferty

Maksymalna liczba
punktów
60

Gwarancja

40

A. Cena oferty - 60 punktów
Wykonawca przedstawia cenę oferty (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu
zamówienia. W kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin
C = ---------------- x 60 % x 100
Cof
gdzie:
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C – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty,
Cmin - najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cof - cena badanej oferty.
B. Okres gwarancji – 40 punktów
W kryterium „okres gwarancji”, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za następujące
terminy udzielenia gwarancji na wybudowaną sieć wodociągową
Zamawiający przyzna Wykonawcy:
- 0 punktów – w przypadku udzielenia gwarancji na 36 m-c
- 20 punktów – w przypadku udzielenia gwarancji na 48 m-c
- 40 punktów – w przypadku udzielenia gwarancji na 60 m-c
2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.
Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
3. W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) żadnych
wartości dot. ceny i/lub gwarancji realizacji Zamawiający odrzuci taką ofertę. Zamawiający
udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilości punktów
otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu dwa kryteria oceny ofert.
4. Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokonanie
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 3, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem.
3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
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1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie.
2. Wzór umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i na
warunkach określonych w SIWZ i w niniejszej Umowie i może dotyczyć:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku, gdy w czasie trwania umowy,
wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy skutkujące koniecznością zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy.
Zamawiający w przypadku dokonania takowej zmiany może nie naliczać kar umownych;
2) zmiany terminu umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, w zakresie
zaakceptowanym przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do
jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia w czasie zawarcia umowy; 3) zmiany terminu umowy, w
przypadku zaistnienia siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i
niemożliwego do zapobieżenia, w szczególności wojny i innego działania o charakterze
zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania
zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski
żywiołowe;
4) zmian treści umowy poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne
będzie jej dostosowanie do aktualnego stanu prawnego, w szczególności zmiany stawki podatku
VAT;
5) zmian treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp
technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie
robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych
istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych
w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których
wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań;
6) zmiany wysokości wynagrodzenia, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana
stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej część której zmiana dotyczy;
7) zmiany zakresu przedmiotu umowy, bez zwiększenia wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy, w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji zaistnieją okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
8) zmiany terminu realizacji umowy będącą następstwem działania organów administracji
publicznej;
9) rezygnacji przez Zamawiającego z części realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, jakie wykonawca poniósł w zawiązku z realizacją przedmiotu umowy;
10)zmiany treści umowy w sytuacji zmiany zakresu robót wynikających z decyzji organów
administracyjnych;
11)zmiany warunków i terminu rozliczania wynagrodzenia;
12)zmiany osób pełniących funkcję Kierowników poszczególnych robót, z zastrzeżenie, że nowe
osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji spełniają wymagania w stosunku do
wymagań Zamawiającego, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;
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13)zmian dotyczących realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
14) zmiany Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeśli Wykonawca ma
zastąpić nowy wykonawca spełniający wymagania w stosunku do wymagań Zamawiającego, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców, gdy roboty zamienne i zaniechane które nie są równoważne cenowo i
powodują zmianę wynagrodzenia;
2. Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144
ust. 1 pkt 2), pkt 3), pkt 4) oraz pkt 6) ustawy Pzp.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w
okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w
realizacji umowy którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o
zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku zaniechania
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i
powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się
skuteczne.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp .
XVII. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
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1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później jednak niż w dniu
podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
(a)
w pieniądzu,
(b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
(c)
gwarancjach bankowych,
(d)
gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu
na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie
obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie
nazwy zamówienia),
3) kwotę zobowiązania,
4) termin ważności gwarancji,
5)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie
Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy:
nr GETIN BANK 95 1560 0013 2717 4631 4000 0001 prowadzonym na rzecz:
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 70% w terminie 30 dni od
odbiou robót budowlanych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy tytułem
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dni po upływie 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady.
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym, a wykonawcą
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Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone
tylko w walucie polskiej PLN.
XIX. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy.
ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYKONAWCÓW
1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób
fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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”, informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Muzeum im. ks. Stanisława
Staszica, ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres co najmniej 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 danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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 danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO
posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych
jego dotyczących. Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
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osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
RODO.
7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia
danych osobowych.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO.
9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Obowiązek ten dotyczy w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą;
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego
osobą fizyczną.
ROZDZIAŁ XXI. Inne postanowienia SIWZ
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Dział Zamówień
Publicznych 14
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w
art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
9. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7)
ustawy Pzp.
11. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
Załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Dokumentacja;
Formularz ofertowy;
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w trybie art. 25a ustawy oraz Oświadczenie
Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w
trybie art. 25a ustawy;
Wykaz robót budowlanych ;
Wykaz osób
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej

Zatwierdził:

/-/ Dyrektor : mgr Bartłomiej Bartecki

Hrubieszów, dnia 26 kwietnia 2019 r.
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