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Warszawa, dnia 1 października 2018 r. 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych na potrzeby ekspozycji 

stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w ramach zadania pn.: Podróż na Wschód - nowa 

oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego z środków Województwa 

Mazowieckiego trzecie postępowanie. 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

 

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

 

Zamawiający: Muzeum Azji i Pacyfiku 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Muzeum Azji i Pacyfiku 

Miejscowość: Warszawa 

Adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa 

Kontakt: tel. (0-22) 629 92 68 

fax. (0-22) 621 94 70 

Link do podmiotowej strony http://www.muzeumazji.pl oraz http://bip.muzeumazji.pl/ 

 

adres email do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: sekretariat@muzeumazji.pl 

 

REGON 000646736 

NIP 526-025-00-15 

RIK 8/99 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 

1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę tzw. 

„odwróconą”, opisaną w treści art. 24aa Ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.  

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: 

budowlanych i instalacyjnych – niezbędnych dla udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Azji 

i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. 

2. Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku mieścić się będzie na parterze budynku 

wybudowanego na działce ewidencyjnej nr 11 obręb 5-06-03 przy ul. Solec 24 w Warszawie. 

Jest to budynek wielofunkcyjny, którego parter ma funkcje obiektu użyteczności publicznej, 

a powyżej na 11 kondygnacjach usytuowane są lokale mieszkalne i lokale biurowe. Dwie 

kondygnacje podziemne budynku mieszczą garaże podziemne i pomieszczenia techniczne. 

3. Budynek wybudowany został w 2009 r., a jego część przeznaczona do użytkowania przez 

Muzeum została oddana do użytkowania w 2013 r. 

4. Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku usytuowana będzie na parterze, nad dwoma 

kondygnacjami podziemnymi (mieszczącymi garaż podziemny i pomieszczenia techniczne); 

powyżej znajduje się 11 kondygnacji z lokalami mieszkalnymi i biurami. 

5. W ramach zamówienia zaprojektować i wykonać należy: 

a) niezbędne wyburzenia i rozbiórki (części ścian działowych, fragmentów posadzek, 

elementów instalacji), 

b) nowe elementy konstrukcyjne: wzmocnienia ścian i stropów (żelbetowe, stalowe),  

http://www.muzeumazji.pl/
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c) wypełnienie dylatacji budynku  profilem dylatacyjnym, 

d) nowe przegrody pionowe: ściany działowe murowane, ściany szkieletowe 

tymczasowe (ruszt stalowo-aluminiowy systemowy z okładzinami gipsowo-

kartonowymi typu: GKB, GKBI, GKF lub GKFI i płyt gipsowo-włóknowych oraz 

wypełnieniem z wełny mineralnej), z wykonaniem trzpieni żelbetowych i wykonaniem 

stalowych elementów konstrukcyjnych, 

e) sufity podwieszane: gipsowo-kartonowe na ruszcie systemowym stalowo-

aluminiowym, sufity akustyczne,  

f) tynki, gładzie, warstwy malarskie,  

g) nowe izolacje akustyczne, 

h) nowa stolarka drzwiowa wewnętrzna, 

i) ograniczonej (dla potrzeb ekspozycji) przebudowy i budowy nowych instalacji 

sanitarnych: w szczególności wentylacji i klimatyzacji oraz: wod-kan, c.o., c.w.u., 

j) przebudowę, rozbudowę i budowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 

audiowizualnych – dla potrzeb ekspozycji, w tym rozbudowę istniejącego w Muzeum 

systemu sygnalizacji pożaru (SSP) 

- na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na 

przeprowadzenie robót budowlanych;  

6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta oraz wprowadzania 

ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania tej 

dokumentacji, a związanych z postępem robót, na zasadach określonych w PFU; 

b. opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym 

oddanie i dopuszczenie budynku, w którym przeprowadzone zostaną roboty, o 

których mowa powyżej, do użytkowania; 

c. przeprowadzenia wszelkich procedur i uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji 

niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania budynku. 

7. Przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane, które mogą stać się niezbędne do 

wykonania, na skutek opracowania ekspertyzy konstrukcyjnej i ekspertyzy ppoż. 

Zamawiający zleci wykonanie ww. prac w osobnym zamówieniu. 

8. Ekspozycja stała zajmować będzie docelowo 1.014,20 m2 powierzchni, w  tym etap I: 468,00 

m2; zaplecze techniczne ekspozycji zajmować będzie: 3,50 m2 (serwerownia). Wysokość 

kondygnacji: przestrzeni przeznaczonej dla ekspozycji: 4,15 m z miejscowym obniżeniem pod 

instalacjami sufitowymi. 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy – 

załącznik nr 7 do SIWZ. 

10. CPV (wspólny słownik zamówień: 

71200000-0 usługi architektoniczne i podobne,  

71222000-0 usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,  

71245000-7 plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje,  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
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45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45410000-4 Tynkowanie 

45321000-3 Izolacja cieplna,  

44112600-4 Izolacja dźwiękoszczelna,  

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,  

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe,  

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy, 

11. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. ) i ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu prac budowlanych, dokumentacji 

projektowej lub pełnieniu nadzoru autorskiego, w wysokości nie przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie, którego 

dotyczy niniejsze zamówienie. O terminie i miejscu wizji lokalnej Zamawiający poinformuje 

poprzez zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie internetowej.  

17. Zamawiający wskazuje, iż w poprzednio prowadzonych postępowaniach do Zamawiającego 

skierowane zostały pytania, które wraz z odpowiedziami stanowią integralną część 

dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania. Wyjaśnienia udzielone przez 

Zamawiającego należy czytać łącznie z treścią SIWZ i jej załącznikami. W razie rozbieżności 

przeważającą wagę mają niniejsze wyjaśnienia. Wyjaśnienia stanowią załącznik nr 10 do 

SIWZ. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane: 

a. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy; 

b. w zakresie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę: 

i) złożenie wniosku w terminie do 5 dni od dnia odbioru dokumentacji projektowej,  

ii) czynności w toku postępowania administracyjnego w terminach wynikających z 

przepisów prawa lub wskazanych przez organ administracyjny; 

c. w zakresie wykonania prac budowlanych - w terminie do dnia 31 marca 2019. 

d. w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie 

dokumentacji projektowej – do dnia zakończenia prac wykonawczych, nie później niż do dnia 

31 marca 2019. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej i zawodowej: 

a. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące 

opracowanie dokumentacji projektowej o wartości prac mających być wykonanymi w oparciu 

o ww. dokumentację niemniejszej niż 800.000 zł brutto każda. 

b. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 pracę budowlaną, o 

wartości zamówienia co najmniej 800.000 zł brutto. 

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w 

rozdziale VII, ust. 7 pkt a. ppkt i., według kryterium spełnia/nie spełnia.  

c. do realizacji zamówienia skieruje co najmniej następujące osoby: 

i) jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej 

dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta projektu – która będzie pełniła 

funkcję głównego projektanta; 

ii) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą 

doświadczenie w przynajmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji kierownika robót – która 

będzie pełniła funkcję kierownika budowy 

 

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. m.in. 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 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej 

obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do 

świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725). 

Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale 

VII, ust. 1 pkt b., według kryterium spełnia/nie spełnia. 

 

 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 

8) ustawy PZP, tj. Wykonawcę: 

i) 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 (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1508) 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 
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2171); 

ii) 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 ustawy 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. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 

3 powyżej. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  

a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące 

i) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – każdego z nich). 

ii) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu,  

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
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2. Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Na potwierdzenie, czy 

Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia 

warunków, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących 

dokumentów (zobowiązania o treści), z których będzie wynikać: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d. oraz czy inne podmioty, na zdolności których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. 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 oraz 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. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, 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. 

7. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące oświadczenia lub dokumenty: 

a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

i) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ; 

ii) wykaz 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 wykazu stanowi załącznik nr 4b do 

SIWZ; 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

b. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

i) odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp; 

ii) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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; 

iii) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

inny dokument potwierdzający, 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; 
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8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt b. ppkt. i. składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. b. ppkt. ii. lub iii. dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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, 

10. Dokumenty winny być złożone w formie wynikającej z treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. Dokument, o którym mowa w pkt 8. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9. powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 8. i 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 

11. stosuje się. 

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w 

niniejszym rozdziale, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są 

aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w którym te 

oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać. 

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
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zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. 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. 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, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 

SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty 

te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą; 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt. Rozdziale VII pkt 7 pkt.  b. Postanowienia pkt 13 w rozdziale 

VII stosuje się odpowiednio. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, oraz art. 24 ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia. 

 

X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, 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, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Halina Boroń, e-

mail: sekretariat@muzeumazji.pl 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

5. Ofertę oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, w oryginale. 

6. Dokumenty, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 4, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

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

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ . 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu;  

b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

mailto:sekretariat@muzeumazji.pl
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do dysponowania tymi osobami – o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. b – w celu oceny 

oferty w kryterium doświadczenie zespołu;  

c. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

(jeżeli dotyczy); 

d. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz 

z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w rozdziale VII; 

e. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu o 

którym mowa w Rozdziale VIII (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w szczególności 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego 

podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę. 

7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca pragnie 

zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Do 

oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować 

nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew 
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postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

9. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.  

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 

i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 
 

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno 

zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i 

oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych oraz wariantowych.  

2. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 

oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich 

postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku 

dokumentacji, wykonania wszelkich robót budowlanych i dostaw niezbędnych do należytego 

wykonania zamówienia. 

5. W celu obliczenia ceny oferty, Wykonawca określa wynagrodzenia częściowe brutto, należne: 

a. za wykonanie dokumentacji projektowej – wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 

35% wartości ceny oferty; 

 
nazwa (firma) wykonawcy 
adres wykonawcy 

Muzeum Azji i Pacyfiku 
ul. Solec 24 
Warszawa 

 
OFERTA 

na: zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych na potrzeby ekspozycji stałej 
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w ramach zadania pn.: Podróż na Wschód-

nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego z środków 
Województwa Mazowieckiego trzecie postępowanie 

 

Nie otwierać przed dniem……………  
[wpisać dzień składania ofert i godzinę ich otwarcia zgodnie z SIWZ] 
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b. za wykonanie prac budowlanych na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w 

Warszawie; 

c. za prowadzenie nadzoru autorskiego - wynagrodzenie częściowe nie może być mniejsze niż 

7% wartości ceny oferty.  

6. Wykonawca sumuje wynagrodzenia częściowe do ceny oferty brutto, ocenianej w niniejszym 

postępowaniu.  

7. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 

opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 

2017 poz. 1221 z późn. zm.). 

8. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub 

stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający 

będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający - wyłącznie dla 

celów porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną 

w Formularzu oferty. 

9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w 

formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w: 

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 110 z pożn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  

Nr 69 1020 1026 0000 1002 0234 8738 

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie 

gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty 

kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z 

przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy 

niż okres związania ofertą. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 16 października 2018 

r. do godziny 10.00. 
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2. Oferty można składać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 16:00 za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2018 o godz. 10.15 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 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, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

a. cena – 60 % 

b. doświadczenie zespołu – 40% 

 

Ad. Kryterium ceny 

Oceniana będzie cena oferty brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego (pkt. 1). 

Oferta o najniższej cenie uzyska 50 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty 

uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

 
 

C  - liczba punktów za cenę  

Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 60 

 

Ad. Kryterium doświadczenie zespołu 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków zespołu 

projektowego przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia 

charakteru zamówienia.  

Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o dokument wskazany w rozdziale VII ust. 

1 pkt b. (wykaz osób, składany wraz z ofertą). Ze względu na charakter informacji składanych w 

części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie zespołu”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał 

Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym 

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie 

braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.  
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Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie tj. krotność pełnienia danej 

funkcji przez daną osobę, wskazane w „Opisie doświadczenia zespołu”, składanego wraz z ofertą 

tj.  

1. jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym 

pełnieniu funkcji głównego projektanta projektu– która będzie pełniła funkcję głównego 

projektanta – oceniane będzie wyłącznie doświadczenie wskazane ponad minimalne do 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu,; 

2. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą doświadczenie w przynajmniej 

dwukrotnym pełnieniu funkcji kierownika robót – która będzie pełniła funkcję kierownika 

budowy, oceniane będzie wyłącznie doświadczenie wskazane ponad minimalne do wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób doświadczenie, polegające na 

wykonaniu ww. usług przez poszczególne osoby, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego 

wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji. 

Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej kategorii osób wymienionych odpowiednio w 

ppkt 1. – 2. powyżej. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru: 

Pd = (Db/Dn x 100 x W)/2 

gdzie: 

Pd –  ilość punktów przyznanych danej osobie za doświadczenie  

Db – krotność  pełnienia danej funkcji przez daną osobę (jej doświadczenie); 

Dn – najwyższa krotność pełnienia danej funkcji spośród badanych osób w danej kategorii 

(najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert) 

W – waga 40% 

 

2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową 

OC w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą wartość ceny oferty 

brutto, w postaci papierowej zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 
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3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przedłoży zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej jako: 

„Zabezpieczenie”).  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej;  

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 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. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej. 

9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 4 powyżej. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w 

ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z 

Umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 

12. Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy.  
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13. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, 

może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 powyżej, w dniu zawarcia Umowy Wykonawca jest 

obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

15. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 

dokonuje zapłaty faktury. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie 

może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa. 

17. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

18. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

XIX. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. 

Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: 

określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o 

udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru 

najkorzystniejszej oferty. W pozostałym zakresie Wykonawca może poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

XXI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 

3a i 4 ustawy. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

 

 

XXII. Załączniki do SIWZ 

1. Formularz oferty, 

2. Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, 

3. Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia, 

4. Formularz: 

a. wykazu wykonanych usług, 
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b. wykazu wykonanych robót, 

5. Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

6. Wzór umowy,  

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

8. Szczegółowe wytyczne do projektowania, 

9. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

10. Wyjaśnienia Zamawiającego do treści dokumentacji projektowej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych na 

potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w ramach zadania pn.: Podróż na 

Wschód-nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego z środków Województwa 

Mazowieckiego trzecie postępowanie, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

następujących warunkach: 

1. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto [___] PLN, w tym podatek VAT [___] %. 

2. w skład ceny ofertowej brutto wchodzą następujące wynagrodzenia częściowe brutto: 

a. za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w ust. 3 pkt. a. – wynagrodzenie w 

wysokości [___] PLN [wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 35% wartości ceny 

oferty]; 

b. za wykonanie prac budowlanych na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w 

Warszawie – wynagrodzenie w wysokości [___] PLN [ 

c. za prowadzenie nadzoru autorskiego – wynagrodzenie w wysokości [___] PLN 

[wynagrodzenie częściowe nie może być mniejsze niż 7% wartości ceny oferty].  

3. informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego w następującym zakresie: [___] 

Uwaga: 

- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi; 

- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty 

będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w 

art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub importu towarów, z 

którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 

podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”). 

4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

5. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do SIWZ; 

6. oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: [___] 
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7. oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców 

(podać nazwę firmy  zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo) …………………………………… 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 

imię i nazwisko/firma: [___] 

adres: [___] 

e-mail: [___] 

 

Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___] 

 

Oferta została złożona na [___] zapisanych stronach. 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Działając w imieniu: 

 

nazwa (firma) podmiotu1: ..........................................................................................................................  

 

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

 

adres podmiotu:  ........................................................................................................................................  

składając ofertę w postępowaniu zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych na potrzeby 

ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w ramach zadania pn.: Podróż na Wschód-nowa 

oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego z środków Województwa Mazowieckiego 

trzecie postępowanie, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 

5 pkt. 1) i 8)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję2: 

c) jest/nie jest3 małym lub średnim przedsiębiorcą; 

d) polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

 

nazwa (firma) podmiotu4:  ..................................................................................................................  

 

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

 

adres podmiotu:  ................................................................................................................................  

zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na  

 

zdolnościach podmiotu trzeciego:  .....................................................................................................  

 

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

e) zamierza powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia: 

 

                                                           
1 Oświadczenie składa – wraz z ofertą: 

 Wykonawca,  

 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w zakresie warunków udziału w postępowaniu 
– w takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków) oraz  

 każdy podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu (w zakresie warunków udziału w postępowaniu – w takim zakresie, w którym powołuje się na jego zasobu 
w celu potwierdzenia spełniania tych warunków). 

2 Oświadczeń wskazanych w punkcie c i d nie wypełniają podmioty, na których zdolnościach polega Wykonawca w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 
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nazwa (firma) podwykonawcy5:  .........................................................................................................  

 

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

 

adres podwykonawcy:  .......................................................................................................................  

 

zakres prac:  ........................................................................................................................................  

 

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

 

 

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

 miejscowość, data  

podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy  

                                                           
5 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

WYKAZ OSÓB 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca 

skieruje do wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem V ust. 2 pkt c SIWZ) 

 

Uwaga – dokument składany wraz z ofertą 

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję głównego projektanta: 

Imię i nazwisko –  .......................................................................................................................................  

Podstawa dysponowania –  ........................................................................................................................  

Posiadane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń –  ...............  

Wykonane projekty: 

Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w 

Rozdziale V ust. 2 lit. c pkt. i. SIWZ 

1. Funkcja przy projektowaniu:.............................................................................................................  

Obiekt: ..............................................................................................................................................  

Inwestor:  ..........................................................................................................................................  

 

2. Funkcja przy projektowaniu:.............................................................................................................  

Obiekt: ..............................................................................................................................................  

Inwestor:  ..........................................................................................................................................  

 

Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” 

1. Funkcja przy projektowaniu:.............................................................................................................  

Obiekt: ..............................................................................................................................................  

Inwestor:  ..........................................................................................................................................  

 

…  

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika budowy: 

Imię i nazwisko –  .......................................................................................................................................  

Podstawa dysponowania –  ........................................................................................................................  

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej –  ..............  

Doświadczenie: 

Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w 

Rozdziale V ust. 2 lit. c pkt. ii. SIWZ 

1. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Obiekt: ..............................................................................................................................................  

Inwestor:  ..........................................................................................................................................  

2. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Obiekt: ..............................................................................................................................................  

Inwestor:  ..........................................................................................................................................  
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Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” 

1. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Obiekt: ..............................................................................................................................................  

Inwestor:  ..........................................................................................................................................  

…  

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4a do SIWZ  

WYKAZ USŁUG 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia (zgodnie z 

rozdziałem V ust.2 pkt a. SIWZ) 

 

Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego 

 

Lp. 

Podmiot, na rzecz 

którego usługa była 

wykonywana 

Zakres usługi 

1. 

 

Rodzaj projektu: ............................................................................................  

Obiekt, którego projekt dotyczy:  .................................................................  

Wartość prac mających być wykonanymi w oparciu o projekt:  ..................  

Data wykonania usługi:  ................................................................................  

2. 

 

Rodzaj projektu: ............................................................................................  

Obiekt, którego projekt dotyczy:  .................................................................  

Wartość prac mających być wykonanymi w oparciu o projekt:  ..................  

Data wykonania usługi:  ................................................................................  

 

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4b do SIWZ  

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia (zgodnie z 

rozdziałem V ust. 2 pkt b. SIWZ) 

 

Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego 

 

Lp. 

Podmiot, na rzecz 

którego robota była 

wykonywana 

Zakres usługi 

1. 

 

Nazwa inwestycji: .........................................................................................  

Wartość prac:  ...............................................................................................  

Data wykonania robót:  ................................................................................  

2. 

 

Rodzaj projektu: ............................................................................................  

Wartość prac:  ...............................................................................................  

Data wykonania usługi:  ................................................................................  

 

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

 

Działając w imieniu: 

nazwa (firma) podmiotu6:  .......................................................................................................................... 

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

adres podmiotu:  ........................................................................................................................................ 

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych na 

potrzeby ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w ramach zadania pn.: Podróż na 

Wschód-nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego z środków Województwa 

Mazowieckiego trzecie postępowanie, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję7: 

 nie przynależy z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 229) 

 przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie 

konkurencji i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu: 

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

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

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w 

postępowaniu Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Oświadczenie składa Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
7 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia 

 

Uwaga: zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności pisemne 

zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ja:  

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko) 

 

Działając w imieniu i na rzecz:  

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

(nazwa i adres podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia: 

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

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub doświadczeniu do realizacji zamówienia) 

 

do dyspozycji Wykonawcy:  

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

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) 

 

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: 

…................................................................................................................................................................  
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

 

 

………………………………………………………………………… 

      (podpis i pieczęć podmiotu lub osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

Data: ................................... 


