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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAM6WIENIA

na zadanie inwestycyjne - roboty budowlane pod nazw4:

,,Ada,ptacjat

budynku garahowego na magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowar
ogrodu sensorycznego w llluzeum Pienifiskim w Szl'achtowej"- czqit.ll.

P

rzetar g nieo graniczony

Zam6wienie o wartoSci mniejszej ni2 kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust, B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych [tekst jednolity
Dz.U.2018.poz.l996)
Ogloszenie o zam6wieniu zostalo:
a) zamieszczone w Biuletynie 2lam6wieri Publicznych

w dniu 8.02.2019r. w

-

Nr 511840-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

miejscu publicznie dostqpnym w siedzibie,
Zamawiaj4cego prowadzqcego postqpowanie tj. na tablicy ogloszeri - budynek Muzeurn

b) opublikowane

Okrggowego w Nowym Sqczu, ul. Jagielloriska 56,
cJ opublikowane w dniu 8.02.2.019r, na stronie internetowej Zamawiajqcego prowadzEcego
po
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Prowadz4cy postqpowanie+
Mu:zeum Okrqgowe w Nowym Sqczu
ul, f agielloriska 56, 33-300 Nowy Sqcz

Nowy Sqcz, dnia 8.02.20\9 r.
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POSTANOWTENTA OG6LNE
lL.

Nazwa oraz adres ZamawiajEeego:
Muzeum Okrqgowe w Nowym SEczu
ul. Jagielloriska 56, 33-300 Nowy S4cz, NIP 734-L1.-38-068, RI;GON 000ZBZ[22
strona internetowa: www.muzeum.sacz.pl
e-mail: sekretariat@muzeum.sa cz,pl
tel. 18 443-77-08, fax. 18 443-78-65

Tryb udzielenia zam6wienia:
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicz.nego prowarlzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief
publicznych [t.j. Dz.U.20LB.poz.1986.) oraz akt6w wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
WartoSi zam6wienia jest mniejsza od kwoty okre6lonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. I ustawt/ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych
w odniesieniu do uslug i dosta,rrr lub rob6t budowlanych.
il, Uzyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia (oraz w zalEcznikach)
terminy maj q nastqpuj qce znacz',enie:
aJ ,,ustawa"

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam(rwiefi publicznych [tekst jedn.

D2.U.2018.po2.1986),
b) ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
c) ,,zam6wienie" - zam6wienie publiczne, kt6rego przedmiot zostal opisany w Rozdziale
2 niniejszej SIWZ,
d) ,,postqpowanie" - postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego dotyczy
niniejsza SIWZ,
300 Nowy S4cz,
e) ,,zamawiaj4cy" -Muzeum tSkrqgowe w Nowym S4czu, 33
ul.lagielloriska 56,
z[. Wykonawca

powinien dokladnie zapozna6 siq z niniejszq SIWZ izloZy(. ofertq zgodnie z jej

wymaganlamr.

Rozdzial2

lladanie inwestlzcyine - robotlr budowlane realizowane w ramach projektu pn:

Muzea
polskootwarte rozszerzenie mo2liwo6ci programolvych instytucji kultury pogranicza
s;lowackiego wsp6lfinansowanego w ramach Programu Wsp6lpracy Transgranicznej Interreg
I/-A Polska-Slowacia na lata 2OL4-2O20OS priorytetowa 1. Ochrona i rozw6j dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, zostalo podzielone na V (piq6) czq5ci.

Przedmiotem ninieiszego postr;powania iest czgfit, II -roboty budowlane= ,,Adaptacja
budynku garahowego na magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu
t;ensorycznego w Muzeum Pienifiskim w Szlachtowej".
Przedmiotem zam6wienia jest

:

o

Adaptacja bud)tnku garahowetqo na magazyn stud)tiryt: roboty rozbi6rkowe czq6ci Scian
dzialowych, wykonanie no'azlrsh Scian dzialowych, roboty wykoriczeniowe wewnqtrzne,
wykonanie posadzek, wydzir:lenie WC niepelnosprawnych dostqpnych bezpo6rednio
z poziomu terenu, dobudowa wiaty od strony zachodniej z jednospadowym dachem.
P o mi e s zcz e n i a s tu dyj n e u do s tq p n i an e zw ie dza) qcym.

t

Budowa parkingu - utwardz:enie parkingu oraz czgici dr6g wewnqtrznych w obrqbie
budynku garaiuzplyt z kamiernia lamanego na podsypce cementowo-piaskowej.
2

Eruropejski Fundusz Rozwoiu Regionalnego

."+\ r-raLoPoLS|<A,

x
e

2,.2

lnterreg
polska_519yt,rsr:ja

ffi:n

HUSrUi'{ illliRrGewl:
llns !i w N*wym Sccru
i

\ 5 ;Y

:-

UC:

ri

lr.

u LT iJ hY iV

*

;

I

:Jir

li Fl I

!.';

Ii

f

ii:\

L* ir ij

i)

1 I l:

Budowa ogrodu dydaktyczno-sensoryczny zawieraiqcego: strefg dotyku , zapachu
i dZwiqku, elementy zabawrlwe pelni4ce funkcje terapeutycznE: huStawki, bujaki,
r6wnowaznie, elementy zabav'r: domki, wieLa, mostki Sciarrka wspinaczkowa, elementy
informacyjne: tablice tematyczne, schody terenowe, riciezki z bali drewnianych,
z wypelnieniem igliwiem, kamieniami itp. Obok element6w l<ubaturowych I domki ,wieie,
szatas, altanka ) zlokalizowanil elementy tzw, szumiqce rury wydajqce dZwiqki o roLnej
czqstotliwoSci.
Przedmiot zam6wienia jest prz:.eznaczony do uzytku os6b fiz:ycznych, w tym pracownik6w
Zamawiaj4cego i projekt zawiera rozwi4zania z przc\znaczeniem dla wszystkich
uzytkownik6w I w tym os6b nLiepelnosprawnych).

2!..3

Zam6wienie opisane iest w zlal4czniku Nr 1, kt6ry zawiera:
zalqcznik Nr 1.1. - Projekt - budowlany I zmiana do projektr-r budowlanego),
zalEcznik Nr 1.2 - Przedmiar rob6t,
zal4cznik Nr 1,3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

IIWAGA: przedmiary rob6t sq dokumentem pomocniczym, wycenq naleLy oprze( na
clokumentacji projektowej. Zaleca siq, aby przed zlo2eniem oferty Wykonawca dokonal
wizii lokalnei w terenie i uwzglqdnil roboty, kt6re iego zdaniem mogE wystEpi6
rv trakcie realizacii zadania, a nie sq uiqte w zal4czonym przedmiarze rob6t (wdra2aiqc
erwentualnie procedurq godnie z art.3B ustawy).
1'ryb udzielania wyjaSnieri zostal okreSlony w Rozdziale 17 SIWZ. Podczas wizji lokalnej
2l,amawiaj4cy nie udziela wyja6nieii dotycz4cych tre5ci SIWZ.

2!..4 Kod i nazwa zam6wienia weditug Wsp6lnego Slownika Zam6wieri [CPVJ:
CPV 45000000-7 - Roboty budo'nzlane,
CPV 45400000-1 - Roboty wykoiiczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych
CpV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

16000-5 - Instalowanie s)rstem6w oSwietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV45311000-0- Roboty w zakrersie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV45331100-7 - Instalowanie cerntralnego ogrzewania
C.PV 4511,27 00-2- Roboty w zakrersie ksztaltowania terenu
C,PV 45233250-6- Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjEtkiem dr6g
C.PV 452200 0 0 - 5 -Rob oty inzynie{il ne i budowlane,
CPV 45100000-B - przygotowanie terenu,
C.PV 4521,2140-9 - obiekty rekreacyjne,
C.PV 4521,2120-3 - roboty budowlane w zakresie park6w tematycznych,
C,PV 7731,0000-6 - uslugi sadzenia ro6lin i utrzymania teren6w zielonych.
2!..5 Szczeg6lowy zakres obowiqzk6w i warunki wykonania przedmiotu zam6wienia znajduj4
siq w projekcie umowy - zal4cznik nr 2 do SIWZ.
2i.6 Spos6b wymaganego zatrudnienia os6b realizujEcych czynno5ci w zakresie realizacji
zam6wienia:
Zlamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy
o pracq I w rozumieniu art. 22 S l, ustawy z dnia 26 czerwca L9T6 r. - Kodeks pracy I tj. Dz. U.
2',01,8 r. poz. 91,7 ze zm.) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy, pracownik6w
r,vykonujqcych czynnoSci w trakcie realizacji zam6wienia, polegaj4ce na robotach
trudowlanych: ziemnych i nawierzrchniowych, wykoriczeniowych, instalacyjnych sanitarnych,
instalacyjnych elektrycznych, uslug sadzenia roSlin i utrzymania zieleni.
CPV45

2!..7.

3

Uprawnienia zamawiajqcego \M zakresie kontroli spelniania przez wykonawcq wymagari,
w art. 29 ust. ,3a, oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymaga6:

o kt6rych mowa
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Spos6b dokumentowania zatrudnienia ww. os6b.
- Przedmiot umowy bqdzie Swiadczony pyzez osoby wymienione w wykazie pracownik6w
wykonuj4cych czynnoSci na podstawie umowy o pracq. Wykaz pracownik6w winien byi
okazywany przez Kierownika trudowy na kazde zEdanie inspektora nadzoru lub/i innego
przedstawi ciela Zamawiaj4cego, p od rygorem naliczenia kar umownych.
tr) Sankcje z tytulu niespelnieniar wymagari w zakresie zatrudnienia:
Zabrak wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracq Zamawiaj4cy bqdzie
naliczal kary umowne w wysok.oSci 500, 00 PLN - zakaLdy stwierdzony przypadek.
er)

2!..8.

ZamawiajEcy wskazuje, iz warto6i ostatniej czg{ci wynagrodzenia za wykonanie umowy
w sprawie zam6wienia na roboty budowlane, wynosi 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

i

navvierzchni, roboty remontowe,
elewacje, roboty wykoriczeniiowe, wymiana stolarki drz,wiowej i okiennej, instalacje
elektryczne, zagospodarowanie terenu I ogr6d sensorycznyJ muszE byi wykonane
zgodnie z obowi4zujEcymi przepisami, normami, dokumentacjq projektowq i specyfikacjq
technicznq wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pozwoleniem na budowq.

2!.9 Roboty budowlane: ziemne, rnrykonanie podbudoury

21.10

11.11

2'..12

Wykonawca zobowi4zany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z Rozporz4dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. nr 47 22003 r. poz. 40L).
Wykonawca rob6t jest odprowiedzialny, za jako66 wykonania rob6t oraz zgodnol(.
wykonania z dokumentacjq projektow4, obowi4zuj4cymi normami, warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-instalacyjnych oraz sztuk4 budowlan4.

Do wbudowania mogq byt. uLyte materialy i urz4dzenia odpowiadajqce wymogom
dokumentacji projektowej, a ponadto:
dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrqbnych przepis6w
w szczeg6lno6ci rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/201,1
z9 marca 201L roku ustanavriajqce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrob6w Budowlanych i uchylaj4ce dyrektywq Rady 89/106/ EWG i ustawy z dnia
16 kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych [tekst jedn. D2.U.2016.1570 zpoLn.zm.)
oraz odpowiednich norm technicznych i przepisow BHP.

11..1,3

Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwoSci udzielenia zam6wienia z wolnej rqki, o kt6rym
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Rozdzial3
TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA
\Myko

n

awca

jes

t zob owi4zany wyko

na 6

zam6wi eni

e

:

- od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 201,9 r. zgodnie z harmonogramem

finansowo yzeczorym. Wykonawca obowi4:rany jest uzgodni6 z Zamawiajqcym harmonogram przed
podpisaniem umowy.

Rozdzial4
WARUNKI UDZIAT,U W POSTqPOWANIU
zl.l.Zgodnie z art.22 ust.l- ustawy o udzielenie zam6wienia mog4 siq ubiega6 wykonawcy,

ktbrzy
wykluczeniu,
2. spelniajq warunki udzialu \ / postgpowaniu.

1. nie podlegajq

tl.L.L O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siQ Wykonawcy, kt6rzy nie podlegai4
4
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wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
Zlamawiaj4cy nie stosuje w postqpowaniu podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa
ust.5 ustawy.

w

art.24

Wykonawcy uczestnicz4cy w postqpowaniu musz4 spelnia6 warunki, o kt6rych mowa
art. ZZ ust. LbJ ustawy,Zamawta.j4cy bqdzie rozpatryvval:
4,.1.2.1w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okre6lonej

4i.L.2.
,vv

dzialalnoSci zawodowej

:

Zamawiaj4cy nie okre6la wzrrunku w tym zakresie.

w zakresie sytuacji ekononricznej lub finansowej:
Zamawiajqcy nie okre6la warunku w tym zakresie
11.1..2.3 w zakresie zdolnoSci technicznej lub zawodowei:

11.1..2.2.

w zakresie doSwiadczenia:
1l.1,.2.3.1,.ZamawiajEcy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli wykonawcav'rykaie, ze wykonal
nie wcze6niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo
,,vniosk6w o dopuszczenie w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest
lr6tszy - w tym okresie, wyaz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania
i podmiot6w na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane z zalEczeniem dowod6w
crkre5laj4cych czy te roboty buLdowlane zostaly wykonane nale2ycie, w szczeg6lno6ci
informacji o tym czy roboty zosl.aly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukoriczone, przy ct-ym dowodami, o kt6rych mowa sq referencje bqdZ inne
clokumenty wystawi one przez podmiot na rzecz kt6rego roboty budowlane byty wykonywane,
a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyska6 tych
clokument6w - inne dokumenty; g:o naimniei 2 roboty budowlane. o warto5ci co naimniei
!!00.000,00 zl brutto ka2da. polegai4ce na budowie lub remoncie budynku, w tvm co
4aimniej 1 robota polegaiqca na zagospodarowaniu terenu. budowie dr6g
lvewnqtrznych i parkingu,
1.)

!l) w zakresie zdolno6ci zawodornlv'ch:
tl.1,.2.3.2.Zamawiai4cy uzna ww, \Marunek za spelniony, jeLeli Wykonawca wykaze i skieruje
do realizacji zam6wienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania osoby:

1 osobq, pelni4c4 funkcjq kierownika rob6t, posiadajqc4 uprawnienia
do
kierowania robotami budowlanymi, w specjalno6ci konstrukcyjnobudowlane

1) co najmniej

budowlanej, odpowiadaj4ce wymaganiom okre6lonym w ustawie Prawo budowlane lub
odpowiadajqce im wazne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu
zam6wienia, kt6re zostaly'rrryrdane na podstawie wcze6niej obowiEzuj4cych przepis6w
Iub przepis6w nie bqdEcych tr)rawem krajowym,
tl.Z Zamawiai4cy mohe, na kazdym etapie postqpowania, uznat, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolno6ci, jezeli zaangaiowanie zasob6w technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiq:wziqcia gospodarcze wykonawcy moze miei negatywny
wplyw na realizacjq zam6wienia.
4.3 Wykonawca moLe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu,
o kt6rych mowa w pkt. 4.1.,2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czg{ci, polega6 na zdolno6ciach technicznych Iub
zawodowych lub sytuacji fina;nsowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleznie od
charakteru prawnego l4cz4cy<:h go z nim stosunk6w prawnych,
zl.4 Wykonawcy kt6rzy polegaiq na zasobach innych podmiot6w:
zt.4.1Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach technicznych lrb sytuacji ekonomicznej
innych podmiot6w, musi udowodnii ZamawiajEcemu, 2e realizuj4c zambwienie, bqdzie
dysponowat niezbqdnymi zarsobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc
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zobowiEzanie tych podmiot6rv do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na
potrzeby realizacji zam6rnrieni;r.

4.4.2 Zamawiaj4cy ocenia, czy udostqpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno5ci
techniczne lub zawodowe lulc ictL sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajE na
wykazanie przez Wykonerwcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz bada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust, 1 pkt.1,Z-22.
4.4.3W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, Wykonaw'cy mogE polegad na zdolno5ciach innych podmiot6w, jeSli
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane, do realizacji kt6rych te zdolno6ci s4 wymagane.
2', zobowiEzania lub innych dokument6w potwierdzajqcych udostqpnienie zasob6w przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikai w szczeg6lnoSci:
zakres dostqpnych,,tykonLawclT zasob6w innego podmiotu;
spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu przez wykonawcq, przy wykonywaniu
zam6wienia;
zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
czy podmiot, na zdolno6,:iach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, zrealizuj e uslugi, kt6rych wskazane zdolnoS ci doty cz4.
a1.4.4 Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim
powoluje siq na ich zasoby, warunk6w udziatu w postqpowaniu zamieszcza informacje
b tych podmiotach we wstqrpnym oSwiadczeniu Wykonawcy stanowiqcym Zal4cznik
nr 4 do niniejszej specylikacji.
4.4.5 Wykonawca, kt6ry zamierza powierzyt. wykonanie czq6ci zam6wienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w postQpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach we wstqpnym o5wiadczeniu
Wykonawcy.
4.5 W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez Wykonawc6w, wstQpne
oSwiadczenie Wykonawcy sldada kaidy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o zam6wienie. Dokumenty te potwierdzaj4 spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu
( zal. nr 3 do SIWZ) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy
i Wykonawc6w wykizuje spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia (za*. nr,4 do SIWZJ.
/+.6 W przypadku, gdy Wykona,azcy wsp6lnie ubiegaiE siq o udzielenie zam6wienia, 2aden
z Wykonawc6w nie moze pocllega6 wykluczeniu, o kt6rym mowa w pkt.4.4.2, natomiast
pyzy weryfikacji spelnian[a waLrunk6w, o kt6rych mowa w pkt.4.2 pod uwagq bqdzie brany
potencjal wszystkich Wykonaruc6w wystqpuj4cych wsp6lnie oraz innych podmiot6w.
zl.7 Zamawiaiqcy w pierwszej kolejnoSci dokona oceny ofert pod kqtem przeslanek
odrzucenia ofert wg. art.B9 ust. 1; art.90; oraz pod k4tem oczywistych omylek wg. art. 87
ust.L i 2 ustawy. Nie stosuje siti procedury okreSlonej w art.24.aa. ustawy.
1t,.8 PODWYKONAWCY:

Zamawiaiqcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez Wykonawcq
kluczowych czqSci zam6wienia na roboty budowlane,
4.8.2 Wykonawca zamierzaj4cy prowierzy( podv'rykonawcom realizacjq czq6ci zam6wienia
zobowi4zany jest podat: takq informacjg w formularzu ofertowym (zal. nr B do SIWZJ
wraz z podaniem zakresu zam6wienia jakie zamierza powierzyi podwykonawcom, jak
r6wniez firm podwykonawc6w, o ile s4 znane na etapie skladania ofert. Brak
w ofercie informacji o czg6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzy(,
podwykonawcom, jest rozumiane przez Zamawiaj4cego, jako wykonanie calego
przedmiotu zam6wienia samodzielnie.

tl.B.1.
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4.8.3leileli zmiana albo rezylgnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
wykonawca powolywat siq, na zasadach okre6lonych w art. ZZa ust. L, w celu wykazania
spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, wykonawca jest obowiqzany wykaza(
zamawiaj4cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.
4.8.4leieli Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonania czq6ci zam6wienia na roboty
budowlane w trakcie jego reerlizacji, wykonawca na z4danie zamawiaj1cego przedstawia
oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1, lub o5wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajqce brak poclstavr wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4.8.5 JeLeli zamawiaj4cy stwierdzi, ie wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy
wykluczenia, wykonawca obowi4zany jest zast4pi6 tego podwykonawcq lub
zr ezy gnowa6 z p owierzr:nia'wykonania czqSci zam6wienia p o dwykonawcy.
4.8.6 Powierzenie wykonanizr czqrSci zam6wienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnoSci za nale?yte wykonanie tego zam6wienia.

Rozdzial5
WYKONAWCY

spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, okreSlo-nych
w Rozdziale 4 oraz wykazhnia braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszE zloiy(,
wrazzofert4- (zal. Nr B do SIWZ) nastqpuj4ce o6wiadczenia i dokumenty.
5.1.1 aktualne na dziefi skla<lania, ofert o6wiadczenia w zakresie wskazanym w Zal4czniku
Nr 3 i 4 do SIWZ. Inform,acje zawarte w o5wiadczeniach bgdE stanowi6 wstqpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania oraz spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu. O6wiadczenia te wykonawca sklada zgodnie ze
wzorami stanowiqcymi,Zal4cznik Nr 3 i 4 do SIWZ.
5.1.2 W przypadku wsp6lneg,c ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w, oSwiadczenia
o kt6rym mowa w pkt. 5.1.1 sklada kaLdy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o zam6wienie. Oswiadczrenia te, zgodnie ze wzorami stanowi4cymi Zal4cznik Nr 3 i 4 do
SIWZ, majq potwierdzat, spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zak;resie, w kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie
warunk6w udzialu w postqprrwaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Ii.1.3 Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich po<1staw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oSwiadr:zeniach, o kt6rych mowa w pkt, 5.1.1, zgodnie ze wzorami
stanowiqcymi Zal4cznik Nr 3 i 4 do SIWZ
5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacii, o kt6rej rflowd w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowi4zany do przekazania
zamawiaj4cemu o6wiadczeni;a, o przynaleino6ci lub braku przynaleinoSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej rrrowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
Wz6r oSwiadczenia stanowi 2al4cznik Nr 5 do SIWZ.
W przypadku przynaleinoSci do tei samej grupy kapitalowei Wykonawca moze
zloiyc wraz o6wiadczeniem [Za]qcznik Nr 5 do SIWZJ dokumenty lub informacje
wykazujqce, ze istniej4ce powiqzania z innym wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia
konkurencji w postqpor.t,aniu o udzielenie zam6wienia.

5.1 W celu potwierdzenia

5.3 Dokumenty skladane na wezwanie zamawiaiqcego.
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Zgodnie z art. 25 ust.l- ustawy Zamawia)4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie
Wykonawcq, kt6rego ofr:rta zostala najv'tyiej oceniona, do zloLenia w wyznaczonym
terminie, nie kr6tszym niZ 5 d.ni, aktualnych na dzieri zloienia, nastqpujqcych oSwiadczeri
lub dokument6w:

5.3.LW celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art.25 ust. 1pkt.1 ustawy spelniania warunk6w rudziillu w postqpowania:
a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uply'wem terminu skladania ol'ert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodza)u, wartoSci, daty, miejsca wykonania
i podmiot6w na rzecz kt6rycJh roboty te zostaly wykonane, z zal4czeniem dowod6w
okreSlajqcych czy te roboty trudowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lno6ci
informacji o tym czy roboly zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje bqdZ inne
dokumenty wystawione prze'z podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byty
wykonane, a jeileli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
iest w staniie uzyska6 tych dokument5w - inne dokumenty
sporz4 zonego zgodnie z zal4cznikiem Nr 6 do
SIWZ,

b) wykazu
1J

os

6b, skierowan y dh, prz ez Wykonawcq do realizacj i zam6wienia

:

co najmniej 1 osobq, pelniqc4 funkcjq kierownika rob6t, posiadaj4cE uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnoSci konstrukcyjno-

budowlanej, odpowiadaj4ce ,vr4,zmaganiom okre6lonym w ustawie Prawo budowlane lub
odpowiadajqce im waine uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu
zam6wienia, kt6re zostaly wydane na podstawie wcze6niej obowi4zujqcych przepis6w lub
przepis6w nie bqd4cych prawern krajowym, sporzqdzonego zgodnie z zal4cznikiem Nr 7 do
Dokumenty dotycz4ce podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego
podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje siq na
jego zasoby, warunk6w uclzialu w postqpowaniu - jezeli wykonawca polega na zasobach
podmiotu trzeciego.

5.4 leieli Wykonawca nie zloiy o6wiadczeri, o kt6rych mowa w 5.1 SIWZ, oSwiadczeri
lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust, L ustawy,
Iub innych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o6wiadczenia
Iub dokumenty sE niekornpletne, zawieraj4 blqdy lub budz4 wskazane przez
zamawiaj4cego wEtpliwoSci, zamawiaj4cy wezwie do ich zloienia, uzupelnienia lub
poprawienia lub do udzieleni;a wyja6nieri w terminie przez siebie wskazanym, chyba, Le
mimo ich zloienia, uzuLpelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaSnieri oferta

wykonawcy podlegalaby rrdrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postqpowania.
5.5 O6wiadczenia dotycz4ce Wylconawcy/wykonawc6w wystqpuj4cych wsp6lnie i innych
podmiot6w, na kt6rych zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okre6lonych w art. 22a ustav'ry'skladane sq w oryginale. Dokumenty inne niz o5wiadczenia
skiadane sE w oryginale lub kopii po6wiadczonel za zgodnoS6 z oryginalem. Zobowiqzanie,
o kt6rym mowa w pkt 4.4,.L i,+.4.4 naleiy zloiy(, w formie oryginalu.

5.6 Dokumenty sporzqdzone w jq:zyku obcym muszE by( zloLone wraz z tlumaczeniami na
jqzyk polski.

5.7 W przypadku wskazania przez wykonawcq dostqpno5ci oSwiadczeh lub dokument6w,
o kt6rych mowa w Rozdziale !'SIWZ w formie elektronicznej pod okre6lonymi adresami
internetowymi og6lnodostqpnych i bezplatnych baz danych, zamawiaj4cy pobiera
samodzielnie z tych baz clanych wskazane przez wykonawcq o6wiadczenia lub
dokumenty. Zamawiaj4cy korizysta z posiadanych oSwiadczen i dokument6w, o ile s4 one
aktualne.
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5.8 PoSwiadczenia zazgodno:S(z ctryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq
o udzlelenie zam6wienia albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re kazdego
z nich dotyczE.

5.9 Po6wiadczenia za zgodno66 zl oryginalem nastgpuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznel. ZaleCa siq opatrzenie podpisu pieczqtk4 z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisuj4cej.

5.10 W przypadku

potwierclzania dokument6w za zgodno5i z oryginalem, na dokumentach
tych mus74 siq znaleZt podpis;r wykonawcy, wedlug zasad, o kt6rych mowa w pkt. 5.8 i 5.9
orazklauzula ,,za zgodno(;6 z oryginalem". W przypadku dokument6w wielostronicowych,
nale2y po6wiadczyt, za z:godrro66 z oryginalem kazd4 stronq dokumentu, ewentualnie
poSwiatlczenie moile znaleLC siq na jednej ze stron wraz z informacjq o liczbie
poSwiadczanych stron.

5.11 Pelnomocnictwo, w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za

zgodno66

z oryginalem nalezy dol4c:zy( do oferty.

5.1,2 W przypadku, gdy zloiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wqtpliwo6ci, co
do jel prawdziwo-Sci ZamLawierj4cy moze 24dat przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poSwiadczonej kopii dokr-rment6w.

5.13 W

przypadku w4tplivyoSci, co do tre5ci dokumentu zloLonego przez Wyko-nawcq,
Zamawiaj4cy moile iwr6ci( siq do wlaSciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym
Wykonawda ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rej dokument dotyizy, rc udzielenie niezbqdnych informacji dotyczEcych tego
dokumentu.

Rozdzial6
IIIYMr\GANIA DOTYCZ^ACE WADIUM

6.l Wykonawca jest zobowi4zany,wnie6i wadium w wysoko6ci

-

:

10 000,00 zl I slownie : dziesiq6 tysiqcy zlotych),

6.2 Wadium moze by6 wniesione

a)
b)

\M

jednej lub kilku nastqpujqcych formach:

pieni4dzu,

porqczeniach bankowy,ch lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowokredytowe j, z tym,2e porqczr:nie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqZnym,

c) gwarancj ach bankowych,

d) gwarancj ach ubezpiecze ni or.trych,
eJ

porqczeniach udzielany<:h przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 200t1 f. r: utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci
(tj. oz. U. z 20lB r. poz. I 10),

w ltieniqdm naleLy wplacii przelewem na nastqpuj4cy rachunek
bankowy zamawiaj4cego, prowadzqcego postqpowanie: Muzeum _O_krggowego
w Nowym S4czuJ: Santander Bank O/Nowy S4cz Nr 40 1500 1559 LZLS 5000 8864
Wadium wnoszone

0000, wpisuj4c i ,, wadium na czqit II- Roboty budowlane w Muzeum Pieniriskim".

Zaleca siq dolqczenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzaj4cego dokonanie
przelewu.
6.3 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu, zamawiaj4cy \zna wadium, kt6re znajdzie
siq na rachunku bankowym zamawiaj4cego przed uplywem terminu skladania ofert.
6.4 W przypadku wnoszenia waLdium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi by6 gwerrancjq nieodwolaln4, bezwarunkow4 i platnq na pierwsze
pisemne zqdanie zama,wiajercego, sporz4dzon4 zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami
i powinna zawiera( nastqpujEce elementy:
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a)
- nazwq

(wykonawcy), beneficjenta gwarancji [zamawiajqcego),
daj4cego
'[bankuzlec,:nie
gwaranta
IuLr ins;tytucji ubezpieczeniowej udzielaj4cych gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib,

bl

kwotq gwarancji,

",
termin waznoSci gwarancji w formule: ,,od dnia - do dnia
dJ zobowiEzanie gwaranta ,Co . zap-lacenia kwoly_ gwarancji na _pierwsze Z4danie
zamawiajqcego w sytu;rcjach okre6lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
6.5Zamawiajqcy nie dopus:zcza moZliwo6ci umieszczenia w treSci gwarancji klauzuli
doty czEcel p o S re dni ctwa pr o dm i ot6w trze ci ch.
6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniqzna, zamawiaj4cy wymaga
zloLenlawrazz ofertE ory'ginalu dokumentu wadialnego [gwarancji lub porqczeniaJ.
6.7 Wadium musi zabezpiecz:ad o.fertq przez caly okres zwi4zania ofert4, pocz4wszy od dnia,
w kt6rym uplywa termin skladania ofert.
6.8 Zwrot wadium; ponownr3 wnLiesienie wadium; zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46

c)

ustawy.

UWAG4: w .przypadku skladania oferty- przez .Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o zamowrenle, wadium wrroszone w formie innej niL w pieni4dzu musi w pozycji
zobowiqzanego [Wykonawclr) ,nrskazywa6 wszystkich Wykonawc6w ubiegajqcycn- ti*
o wsp6lne zam6wienia lub lidera konsorcjum jako dzialaj4cego w imieniu i wszystkich
Wykonaw c6w dzialajqcych w konrsorcjum.

RozdzialT

7.L
7.2
-n
/.3

7.4
7.5

Zgodnie

z art. 82

SPISSIIOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
ust.L ustawy, kaLdy Wykonawca moile zloiyt. tylko jedn4 ofertq.

Oferty, Wykonawcy, kt6ry :zloiy wiqcej niZ jedn4 ofertq zostanE uznane za niezgodne
z ustaw4 i odrzucone rra podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
Wykonawca przygotorvuje i przedstawia ofertq 6ci6le wedlug wymagari okreSlonych
w niniejszej SIWZ.
Zgodnie z przepisami przejSciowymi okre6lonymi w art. 18a pkt. 4 ustawy z dnia
22 sierpni a 201,8 r. pozi.. 1603 zmieniaj4c4 ustawq - Prawo zam6wieri publicznych oraz
ustawq o zmianie ustawy - Prawo zam6wieri publicznych oraz niekt6rych innych ustaw
I Dz. U. z 2018 r. pctz. 1603 ), ofertq w niniejszym postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego sklada siq, pod rygorem niewaznoSci, w formie pisemnej.
Zamawiaj4cy nie vvyraiia zg'ody na zloilenie oferty w formie elektronicznej.
TreSi oferty musi byd z:godna z treSciq SIWZ.
Oferta (wraz z zalqcznikam iJ musi by6 sporz4dzona w spos6b czytelny.

Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcq w treSci oferty po jej sporz4dzeniu
muszq byi parafowane pyzerz wykonawcq.
7.7
Oferta wraz z zal4cznitkami musi byd podpisana przez Wykonawcq, tj. osobq [osobyJ
reprezentuj4c4 Wykonawcq, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wlh5ciwym rejestrze lub os,cbq [osobyJ upowa2nion4 do reprezentowania wykonawcy.
7,8
Je2eli osoba [osobyJ podpis;uj4ca ofertq freprezentujqca Wykonawcq lub wykonawc6w
wystqpuj4cych wsp6lrrie) rlziala na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to
w formie oryginalu luLb kopii po5wiadczonej za zgodno56 z oryginalem musi zosta(
dolqczone do oferty.
7.9 Oferta wraz z zal4cznikami musi by( sporz4dzona w jqzyku polskim. Kaidy dokument
sktadaj4cy siq na ofertq Iub zlo2ony wyaz z ofert4 sporz4dzony w jqzyku innym niz
polski musi byi zlo1ony wrazz tlumaczeniem na iqzyk polski.
7 .1,0 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
7.L1, Zaleca siq, aby strony ofertl, byty trwale ze sob4 polqczone i kolejno ponumerowane.
7.6

10

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

=+\ r.,rALoPoLSt(Ar

I -"

r;;}

ffi

f lnterreg

llnsll

pL-sr\ po l s ka _ Slovva r:j a

}IUTTU},I {}KRIGCWT
w l{owym Sntru

7.1,2 Zaleca siq, aby kaLda sitrona oferty zawieraj4ca jakqkolwiek treS6 byla podpisana lub
parafowan a przez Wyko

n

avizcq.

7.1.3 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiE tajemnicq przedsiqbiorstwa

w iozumieniu przepis(rw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do kt6rych
wykonawca iastriegtr, ie nie mogq byt udostqpniane innym uczestnikom
postqpowania, muszE byi oznaczone przez wykonawcq klauzul4 ,,lnformacje
stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu art. 1-1 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1.993 o zwitlczaniu nieuczciwej konkurencjil".
Wykonawca nie p62niej nii: w terminie skladania ofert musi wykaza{ 2e zastrze?one
iniormacje stanowi4 t;rjemnicq przedsiqbiorstwa, w szczeg6lno6ci okreSlajqc, w jaki
spos6b zostaly spelnione przeslanki, o kt6rych mowa w art. 1.1. pkt. 4 ustawy
z-16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[ tj. Dz. U. 2018. poz. 4L9 ),
zgodnie z kt6rym tajemnircq przedsiqbiorstwa stanowi okreSlona informacja, jezeli
spelnia l4cznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny,

organizacyjny przedsiqbiorstwa lub jest to
gospodarcz4,
inna informacja maj4ca wartoS6

bJ nie zostala ujawniona rlo wi.adomoSci publicznej,

c)

podjqto w stosunku do niej niezbqdne dzialania w celu zachowania poufnoSci.

Zaleca siq, aby informacje starLowi4ce tajemnicq przedsiqbiorstwa byly trwale spiqte
i oddzielone od pozostalej (javrnej'l czg6ci oferty.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7.14 Na notrzebv ocenv ofert oferta musi zawierat:
a) Formularz Ofertowy sytorzq.dzony i wypelniony wedlug wzoru

stanowiEcego zal4cznik

Nr B do SIWZ,
oSwiadczenia, o ktSrych mowa w pkt. 5.L SIWZ wedlug wzor6w stanowiqcych
odpowiednioZal4cznik Nr it i 4 do SIWZ,
c) pelnomocnictwo - jezeli dotyczy,
d) zobowi4zanie podmiotu trzeciego, o kt6rym mowa w pkt. 4.4 i 4.5 SIWZ - jezeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

b)

7.1-5

Ofertg nale?y umie6ci6 w kopercie/opakowaniu i zabezpieczy( w

uniemozliwiajEcy zapoznaniLe siq z
uplywem terminu otwarcia ofert.
Na

aJ

b)

spos6b
jej zawarto6ci4 bez naruszenia zabezpieczeri przed

kopercie/opakowaniu naler2y u mie6ci6 nastqpuj

4c

e oznaczenia:

nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
Muzeum Okrqgowe w Nowyrn Sqcz, ul. ]agielloriska 56, 33 - 300 Nowy S4cz
OFERTA na: Roboty budowlame

w Muzeum Pienifiskim w Szlachtowei.

Nie otwierat.przed, dniem 25 luty ZOl9 r. do godz, 10:30.

Rozdzial B
SKT.,ADANIE I OTWARCIE OFERT

wrazz dokumentami, o kt6rych mowa w Rozdziale 5 nalezy zloLyt, w terminie do
dnia 25 luty 2019 r. do godziny 10:00 w Muzeum Okrqgowym w Nowym Sqczu,
33-300 Nowy Sqcz, ul. |agielloriska 56, Sekretariat I piqtro. Oferty mo2na sklada6 od
poniedzialku do pi4tku w god:zinach 7:30 -14:30.
Decydujqce znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina wplywu
oferty w miejsce wskaza.ne v,r pkt. 8.1, a nie data jej wyslania przesylk4 pocztowE lub

8.1 Ofertq

8.2

kurierskq.
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8.3 Otwarcie ofert nast4pi w dniu 25 luty 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Muzeum
Okrqgowego w Nowym SEczu, 33-300 Nowy SEcz ul. Jagielloriska 56, sala konferencyjna
I piqtro.

-

8.4 Wykonawca mo2e wprowadzii zmiany. d.o zloionej oferty, pgd warunkiem, ze
zamawiaj4cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
uplywem terminu skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by6

zasad, jak skladana oferta, w kopercie oznaczonej jak
w pkt. 7.L5 z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA".
8.6 Wykonawca moLe przed uplywem terminu skladania ofert wycofai ofertQ, poprzez
zloienie pisemnego po'vviadomienia podpisanego przez osobq (osoby) uprawnion4 do
reprezentowania Wykonawcy.

8.5 zloilone wedlug takich samych

8.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wyl<onawcy mog4 uczestniczyd w sesji otwarcia ofert.
B.B Niezwtocznie po otwarciu ofrert zamawiaj4cy zamie6ci na wtasnej stronie internetowej
wvyw.muzeum.sacz.pl dnia 25 luty 2019 r. do godziny 15:00 informacje dotycz4ce:
kwoty, jakq zamierzaprzeznaczyt. na sfinansowanie zam6wienia;
2) firm oraz adres6w wykonarnrc6w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w piatno6ci
1-)

zawartych w ofertach.

8.9

Oferty zloLone po terrninie, o kt6rym mowa

w punkcie 8.1, zostan4 niezwlocznie

zwr6cone wykonawcom.

Rozdzial9
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1 Wykonawca lestzwi4zany ofertq przez okres 30 dni od terminu skladania ofert.
9.2 Biegterminu zwi4zania ofertq rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.
9.3 Wykonawca samodzielnie lurb na wniosek zamawiajqcego mo2e przedluiyi termin
zwi4zania ofertq, z tym, ie zzamawiaj4cy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwi4zania ofertE zwr6ci(. siq do wykonawcow o wyraZenie zgody na
piz'edluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz o 60 dni.
Rozdzial 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

L0.1 Wykonawca poda ceny w Formularzu Ofertowym sporz4dzonym wedlug wzoru
stanowi4cymZal4cznik nr 8 do SIWZ.
10.2 Cena ofertowa ma charakter ryczaltowy i musi byd wyrailona w zlotych polskich [PLN),
z dokladnoSciq nie wiqkszq niz dwa miejsca po przecinku.

1,0.3 Zgodnie z art. 91 ust. 3a usta\ y, jeleli zloiono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilb_y 4o
powstania u Zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
bd towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od torvar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczy( zgodnie
z tymi przepitami. Wykonarvca, skladajqc ofertq, informuje Zamawia)4cego, czy wyb6r
oferty bqdzie prowadzii do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego,
wskazujEc nazwq [rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzi6 do jego powstanizr, oraz wskazuj4c ich warto66 bez kwoty podatku.
10.4. Wynagrodzenie obejmuje ws;zystkie obowiqzki wykonawcy,.niezbqdne do zrealizowania
zamowienia i wszystkie koszty zwi4zanezrealizacj4zam6wienia,w szczeg6lno6ci:

wszelkie koszty rob6t budowlanych, nalezny podatek VAT, koszty niezbqdnych badari
i odbior6w, atakile wszelkich innych prac w okresie rqkojmi.
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10.5 W zakres wynagrodzenia nie,wchodz4koszty ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty, na
przyklad usuniqcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac
budowlanych jakichkolwiek obiekt6w, sieci lub instalacji, mienia zamawiajEcego lub
os6b trzecich; koszty te stanowiqryzyko i koszty wlasne wykonawcy.

10.6

W cenie ofertowej naleiy uwzglqdnii [ujqd w

cenach jednostkowychJ wszystkie

ewentualne upusty.
1,0.7 Zaakceptowana cena bqdzie niezmienna bez wzglqdu na rzeczryisty poziom cen
material6w, najmu sprzqtu i stawek robocizny - jakie ksztaltowa6 sig bqdE w okresie
realizacji przedmiotu zam6r,rrienia, z zastrze|onymi wyjEtkami okreSlonymi we wzorcu
umowy.

10.8 Wykonawca przed ostateczlnym okreSleniem ceny ofertowej, jest zobowi4zany do
sprawdzenia dokumentacji technicznej oraz do zdobycia wszelkich informacji, kt6re
mogE by6 konieczne do przy€lotowania oferty.

L0.9 WzSr umowy okreSlajqcy przyszle zobowi4zania wykonawcy stanowi zal4cznik Nr 2 do
SIWZ. Przed wyliczeniem ceny ofertowej nale?y zapozna(. siq z zal4czonym do
sp ecyfikacj i wzorem umo!\,T/.

10.10 Rozliczenia miqdzy Zamawitrj4cym a WykonawcE bqdq prowadzone w PLN,

Rozdzial

lL

oprs KRyTERrow. KToRyMr ZAMAWTAIACY BEpZTE.SrE

KTEROWAT, PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

11,.1, Zamawiaj4cy dokona oceny ofert, kt6re nie zostaly odrzucone,
nastqpuj4cych kryteri6w oceny ofert dla zam6wienia

na

podstawie

:

[bruttol

1.

Cena

,,2,

0kres rekoimi

111,.2

111.3

Znaczenie kryterium (w
60
40

Nazwa kryterium

Lp.

o/o)

Zamawiaj4cy dokona oceny olfert przyznajqc punkty w ramach poszczeg6lnych kryteri6w
oceny ofert, przyjmujqc zasa<lq, 2e lo/o = 1 punkt.

Punkty zakryterium ,,Cena" zostan4 obliczone wedlug wzoru:
Cena oferty naj tariszej
x 60 = liczba punkt6w
Cena oferty badanei

I(oricowy wynik povryLszego dzial;ania zostanie zaokrqglony do dw6ch miejsc po przecinku.

Punkty zakryterium,,okres rqkojmi" zostan4 przyznane w skali punktowej od 0 do 40
trlunkt6w, w nastqpujqcy spos6b:
minimum
minimum
minimum
minimum
minimum
Oferowana
84
4B
60
72
36
dtugoS6 okresu
miesiqcy
miesiqcy
miesiqcy
miesiqcy
miesiqcy
rqkojmi
111.4

Przyznana ilo56

punkt6w

0

10

20

30

40

\M przypadku nie wskazania w ofercie okresu rqkojmi ponad wymagane w SIWZ minimum,
\Mykonawca zobowi1zany jest udz:ielii Zamawiaj4cemu rqkojmi na okres 36 miesiqcy [jest to
rninimum wymagane w SIWZJ i tal<a wartoSi bqdzie brana pod uwagq przy ocenie jego oferty.
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Oferta, w kt6rej Wykonawca nie za,oferuje okresu rqkojmi ponad wymagane w SIWZ minimum
otrzyma 0 pkt. w niniejszym kryterium.
W przypadku wskazania w ofercie warto6ci innej ni2 48, 60,72lub 84 miesiqcy,ZamawiajECy
w takiej sytuacji do oceny przyjrrLie wartoSd pierwszego z niLszych okres6w i taka warto6d
bqdzie obowi4zywala przy realizacji umowy.

punkt6w, o kt6rych mowa w pkt. LL.s - L1.4, po zsumowaniu stanowi6 bqdq koricow4
ocenQ oferty.
Liczb,,7

Za naikorzystniejszq zostanie u:znana oferta z najwiqksz4 zsumowanE liczbE punkt6w,
ti. p rzedstawiaj 4r:a naj korzystni ej s zy bilans kryteri6w o ceny ofert.

RozdzialL2
BADANIE OFERT

i oceny ofr:rt Zamawiaj4cy moile 24da(. od wykonawc6w wyja6nieri
ci
doty cz4cy ch tre6 zloLony ch ofert,
1-2.2 Zamawiajqcy w celu ustaleni:r, czy oferta zawiera rail4co niskE cenq lub czqSci skladowe
ceny wydajq siq ral4co nislirie w stosunku do przedmiotu zam6wienia, zwr6ci siq do
Wykonawcy o udzielenie wy,jaSnieri, w tym zlo\enie dowod6w dotycz4cych wyliczenia
ceny, w szczeg6lno5ci w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy.
1,2.3 Zamawiajqcy, stosownie do art. 87 ustawy poprawi w ofercie:
al oczywiste omylki pisarskie,
bJ oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
cJ inne omylki polegaj4ce na ni,ezgodno6ci oferty z SIWZ, niepowodujEce istotnych zmian
w tre6ci oferty, niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala
poprawiona.
1,2.1,

W toku badania

12.4 Zamawiaj4cy zastrzega sobie, iemoile najpierw dokona6 oceny ofert, a nastqpniezbadaC
czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

Rozdzial l3
UDZIETENIE ZAMoWIENIA
1,3.1. Zamawiaj4cy udzieli zam6rnrienia wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako
najkorzystnie jsza.
1-3.2. O wyborze najkorzystniejsze] oferty zamawiaj4cy zawiadomi wykonawc6w, ktorzy
zloLyli oferty w postqpowaniu, a takze zamieSci te informacje na wlasnej stronie
inte rn etowej lww:g;nuze L'msag.]r)
1,3.3 Zamawiajqcy zawiadomi wyl<onawc6w o terminie, okre6lonym zgodnie z art.94 ustawy,
po uply'vvie kt6rego moLeby<:zawarta umowa w sprawie zam6wienia publicznego.

L3.4 Jeileli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy
zamawia)4cy moLe wybra<1 ofertq najkorzystniejszq spo6r6d pozostalych ofert bez
przeprowadzenia ich ponowrrego badania i oceny.

RozdzialL4
WYMAGANTA DOTYCZ.q(:E ZABEZPTECZENIA NALEZYTEGO WYKO NANIA UMOWY

Zamawiaj4cy wymaga od r.tykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1.4.2 Zabezpieczenie moze byd wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastqpuj 4cych formach :
1,4.1,
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st zaw sze zob ow i4zani e m

p i e n i qLny m;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci.
1.4.3'ZamawiajEcy nie wyraia zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust.2 ustawy pzp.
1,4.4 Oryginat dokumentu potwierdzajqcego wniesieniazabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi byi dostarczony doZamawiajqcego izloione w dziale ksiqgowoSci
najp6Zniej w dniu podpisania umowy.
1,4.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiaj4cego tj. Muzeum Okrqgowego w Nowym S4czu): Santander Bank
O/Nowy S4cz Nr 40 1500 1559 12LS 5000 8864 0000.
14.6 W przypadku wniesienia wadium w pieni4dzu wykonawca moze wyrazi( zgodq na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

kre dytowe ), z ty m 2e zob ow iqzanie ka sy

je

14.7 Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy ustala siq

r

w wysokoSci

LO o/o ceny

dla zam6wienia:

calkowitei podanej w ofercie.

l4.BPostanawia siq, Le 7O%owniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwr6cone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania przez
Zamawiaj4cego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef
z tytulu rqkoimi zawady, wynosi 3O%owysokoSci zabezpieczenia i zostanie zwr6cona w
terminie do 15 dni po uplywie okresu rgkojmi zawady.Je?elizabezpieczenie wniesiono
w innej formie niz w pieniqdzu stosuje siq wprost postanowienia art. 150 ust. B - 10
ustawy.

Rozdzial lS
INFORMACIE O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWTNNY ZOSTAC DOPET,NIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
LS.tZamawiaj4cy wymaga, aby przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawil:
aJ informacje dotycz4ce os6b podpisujqcych umowq oyaz os6b upowaznionych do
kontakt6w w zwiqzku z realizacj4 umowy; osoby reprezentuj4ce wykonawcq przy
podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sob4 dokumenty potwierdzajqce ich
umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie bqdzie wynikai
z dokument6w zal4czonych do oferty,
b) umowq reguluj4c4 wsp6tpracq 'nykonawc6w w przypadku, gdy zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza oferta wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siQ o udzielenie
zam6wienia,
c) umowq zawart4 pomiqdzy WykonawcE a podwykonawcami w przypadku, jezeli
w realizacji zam6wienia bqd4 uczestniczy6 inne podmioty (podwykonawcy),
d) dow6d wniesienia nalezytego zabezpieczenia umoury,
e) harmonogram realizacji rob6t - stanowi4cy zalqcznik nr 1 do umowy.

Rozdzial 16
POSTANOWIENIA UMOWY
L6.tZamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowq w sprawie zam6wienia
publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowi4cym Zalqcznik nr 2
niniej szej specyfikacj i.
16.2. Zamawiaj4cy dopuszcza zmianq postanowiefi zawarlej umowy w stosunku do tre5ci
oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, je6li konieczno56 zmian
wynika z okolicznoSci, kt6rych nie moZna bylo przewidzie(. w chwili zawarcia umowy.
15
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Ewentualne zmiany postanowieri umowy oraz okre5lenie warunk6w tych zmian zostaly
zawarte w projekcie umowy.

RozdzialtT
17.1. Wykonawca mo2e zwr6ci(. siq do Zamawraj4cego z wnioskiem o wyjaSnienie treSci SIWZ.
17.2 Zamawiaj4cy udzieli wyjaSnieri niezwtocznie, nie p62niej jednak niz na 2 dni przed

uplywem terminu skladania ofert, przekazuj4c tre56 zapytan wraz z wyja6nieniami
wykonawcom, kt6rym przekazal SIWZ, bez ujawniania 2r6dla zapytania oraz zamieSci
takq informacjq na wlasnej stronie internetowej (r{-r.ytv.muzuern.sacz.pl), pod
warunkiem, ze wniosek o wyja6nienie treSci SIWZ wplyn4l do zamawiaj4cego nie p6Zniej
ni2 do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
1,7.3'Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienii treSi SIWZ. Zmiane
SIWZ zamawiaj4cy udostqpni na wlasnej stronie internetowej [www.muzeum.sacz.pl).
17.4 leieli w wyniku zmiany tre6ci SIWZ nieprowadzEcej do zmiany tre5ci ogloszenia
o zam6wieniu jest niezbqdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiaj4cy przedluzy termin skladania ofert i poinformuje o tym wykonawc6w,
kt6rym przekazano SIWZ oraz zamie6ci takq informacjq na wlasnej stronie internetowej
[www.muzeum. sacz. pl).
Rozdzial 18
TNFORMACJE O SPOSOBTE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGOZ

WYKONAWCAMI
1-8.1 Postgpowanie jest prowadzone w jqzyku polskim.

18.2W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje [zwane dalej ,,korespondencjE") ZamawiajEcy i Wykonawcy przekazujE
pisemnie lub za pomocE faksu [nr faksu 1,8 443 78 65)lub przy u?yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1-B lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug poczta elektroniczn4(t.j. D2.U..201,7 .po2.1,21,9 z poLn. zm.).
1B.3fe2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq korespondencjq za pomoc4 faksu lub
drog4 elektroniczn4, kaida ze stron na z4danie drugiej strony potwierdza fakt jej
otrzymania.

18.4W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcq,
zamawiaj4cy domniema, 2e korespondencja wyslana przez zamawia)4cego na numer
faksu lub adres email, podany przez wykonawcq, zostala mu dorqczona w spos6b
umoZliwia j4cy zapoznanie siq z jej tre6ci4.
l-8.5 Korespondencjq zwi4zan4 z niniejszym postgpowaniem naleLy kierowad na adres:

Muzeum Okrqgowe w Nowym Sqczu
33-300 Nowy S4cz
ul. fagielloriska 56
LB.5 Osoba uprawniona do porozumiewania siq z wykonawcami:
W zakresie merytorycznymi Janusz Obtulowicz, Kierownik Dzialu Konserwacji
Architektury i Inwestycji, Muzeum Okrqgowe w Nowym Sqczu, ul, fagielloriska 56 ,
33-300 Nowy S4cz, tel. LB 441,02 L0 wew. 4, e-mail; inr.r,estycjafa)rnuzeutu.sitcz.pl
W zakresie zam6wieri publicznych - Eugeniusz Garbacz,Dzial Administracji i Kadr,
Muzeum Okrqgowe w Nowym S4czu, ul. Jagielloriska 56, 33-300 Nowy Sqcz, tel. 18 443
77 0B wew. LL2,fax.L8 443 78 65, e-mail: acln:inistracja(rlinrlzeum.sacz,Frl zv'ryl4czeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
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Rozdzial l9
pouczENIE o SRODKACH OCHRONY PRAWNEI
I9.1, Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes
w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub moze ponieSd szkodq w wyniku
chrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postqpowari ponizej kwoty okre6lonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
19.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz S_IWZ przysluguj4 r6wniez
organizacjom wpisanyrir na listq,b kt6rej mowa w art. 154 pkt. 5 ustdwy.
naruszenia przez Zamawiaj4cego przepis6w ustawy przysluguj q Srodki

20.1. ZamawiajEcy

20.2 Zamawiaj4cy
20.3 Zamawiaj4cy
20.4 Zamawiaj4cy
20.5 Zamawiaj4cy

o

Rozdzial2O
UWAGI OGOLNE
nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
nie zamierza zwolywa(. zebrania Wykonawc6w, o kt6rym mowa w art. 38

ust.3 Ustawy.

20.6

20.7

Tre56 zloilonych ofert musi byd zgodna z treSci4 specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia [SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem i zlozeniem oferty.

Rozdzial2L
KTAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy IUEJ
201.6/679 z dnia 27 kwietnia 201,6 w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE [og6lne rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L
tL9 204.05.201.6, str. 1-), dalej ,,RODO", informulq,ie:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okrqgowe w Nowym
Sqcz ul. f agielloriska 56, 33-300 Nowy S4cz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
tel. 18 443-77-08, fax. 1B 443-78-65
. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Okrqgowym w Nowym SEczu
jest Pan Marek Rog6z, kontakt pisemny za pomoc4 poczty tradycyjnej na adres
Muzeum Okrqgowe w Nowym S4czu. 33-300 Nowy S4cz, ul. |agiellofiska 56, pocztE
elektronic zn4 na adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
' Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzonego przedmiotowego postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstaw4 ich przetwarzania jest obowiqzek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zam6wieri publicznych
spoczywajqcy na Muzeum Okrqgowym jako jednostce sektora finans6w publicznych,
' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgde osoby lub podmioty, kt6rym
udostgpniona zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. B oraz art.96 ust.
3 ustawy zdnia2g stycznia2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych [tj. Dz, U.201,8 poz.
1986), dalej,,ustawa Pzp",
. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umo\ ry,
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obowiEzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwi4zanym z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy Prp; ,
r w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz4cych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowat zmianq wyniku postqpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moie naruszad integralnoici protokolu oraz jego
zalqcznik6w.;
na podstawie art. 18 RODO prawo iqdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywenia, w celu zapewnienia korzystania ze irodk1w ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waine wzglqdy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego),
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ie przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 1,7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 R0D0;
- na podstawie art. 2L RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. L lit.

c

RODO.

Jednocze6nie Muzeum Okrqgowe w Nowym S4czu przypomina o ci4L4cym na Pani/Panu
obowi4zku informacyjnym wynikajEcym z art.1,4 RODO wzglqdem os6b fizycznych, kt6rych
dane przekazane zostan4 Zamawiaj4cemu w zwi4zku z prowadzonym postqpowaniem i kt6re
Zamawiaj4cy po6rednio pozyska od Wykonawcy biorqcego udzial w postqpowaniu, chyba,2e
m zastosowanie co najmniejjedno zvvyl4czet, o kt6rych mowa w art.L4 ust.S RODO.
Rozdzial22
zAtAczNrKl Do slwz

Integraln4 czqSciE SIWZ s4 zat4czniki:

Zal4cznik Nr 1- dokumentacja projektowa:

)I

DYREK,TOI(
..1
t
*--

--1
f

no\ert'slusare/t

zal4cznikNr 1.1 - Projekt - budowlany I zmiana do projektu budowlanego),
zal4cznik Nr 1.2 - Przedmiar rob6t,
zal4cznik Nr 1.3 - Specyfikacja technicznawykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zal4cznik Nr 2 - projekt umowy
ZaljcznikNr 3 - wz6r o6wiadczenia o spelnianiu warupk6w udzialu w postqpowaniu;
ZaljcznikNr 4 - wzor oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczeni_ai
Zaljcznik Nr 5 - wz6r informacji, ze wykonawca nie nalezy /nale?y do grupy kapitalowej;
ZaljcznlkNr 6 - wzor wykazu rob6t budowlanych;
Zat4cznlkNr 7 - wz6r wykazu os6b;
Zal4cznlk Nr 8 - wz6r Formularza Ofertowego.
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