
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w 

budynku  dawnej cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy  wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku 

Gostynińskim 

 

 

1 

 

 

 

ZP. 271.1.6.2019 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane 

 

Wykonanie  prac  konserwatorskich  fresków  z  wizerunkami  

czterech  Ewangelistów znajdujących  się  w  budynku  dawnej   

cerkwi  pw.  Św.  Mikołaja  Cudotwórcy  wraz z  transferem                

do  Sali  Muzealnej  w  Zamku  Gostynińskim. 
 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Miasta Gostynina zwana dalej „Zamawiającym” 

REGON:                 611015431 

NIP:       971-06-64-961 

Nr konta bankowego: 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 

adres do korespondencji: 

Urząd Miasta Gostynina  

ul. Rynek 26,  09-500 Gostynin 

Faks Zamawiającego:          (24) 236-07-37 (12) 

Tel. Zamawiającego:           (24) 236-07-37, 236-07-46, 236-07-10 

Adres strony internetowej:  http://www.umgostynin.bip.org.pl  

e-mail:                                  zp@gostynin.pl 
 

II. TRYB I PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH 

ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – 

zwanej dalej ustawą – oraz aktów wykonawczych do ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

– Biuletyn Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia: 575423-N-2019; data zamieszczenia: 

18.07.2019r.; 

http://www.umgostynin.bip.org.pl/
mailto:zp@gostynin.pl
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– strona internetowa Zamawiającego: http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=4224  data zamieszczenia: 

18.07.2019r.; 

– tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech 

Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pod wezwaniem Św. Mikołaja Cudotwórcy  

wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim. 

Freski wpisane są do rejestru zabytków ruchomych  /B/  województwa mazowieckiego decyzją  

Mazowieckiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 330/2017 z dnia 27.03.2017 r. 

Przedmiot zamówienia realizowany przy udziale dotacji  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  z siedzibą w Warszawie  ul. Nowy Świat 18/20 , 00-373 Warszawa . 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

45262710-1 

45421000-4 

45453000-7 

 

 

Konserwacja fresków 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

Prace należy wykonać zgodnie z Ekspertyzą konserwatorską, decyzjami MWKZ, zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje transfer i konserwację ,,w stopniu 1" czterech fresków o wymiarach: 

trzy freski szerokość 130 cm i wysokość 185 cm oraz jednego o wymiarach: szerokość 130 cm i 

wysokość 171 cm  oraz konserwację dwóch historycznych okien o wymiarach 169 cm x 191 cm. 

Do zakresu prac wchodzi w szczególności: 

1)  wykonanie  prac konserwatorskich wg Ekspertyzy konserwatorskiej z programem prac 

konserwatorskich (stanowiącej zał. Nr 2.1 do SIWZ)  opracowanej w październiku 2016 r.  przez 

Spółkę MONUMENT SERVICE ul. Raszyńska 2 Michałowice na zlecenie Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wg pkt 6.2 oraz pkt 6.4. ,,Wariant 2  scenariusz c2 " z 

osadzeniem malowideł  na podobraziach oraz konserwacją okien zgodnie z pozwoleniem MWKZ 

nr 332/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Pozwolenie MWKZ oraz wyciąg z w.w. ekspertyzy stanowi 

zał. Nr 2.1.1 do SIWZ; 

2) wykonanie stelaża o wymiarach ok. 5m x 2m do ekspozycji 4-ch malowideł  oraz 2-ch okien wraz 

z instalacją oświetlenia ekspozycyjnego LED 6 szt.; stelaż do  ekspozycji malowideł powinien 

być wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny lub grafitowy lub szary ; stelaż 

skręcany umożliwiający jego  montaż i demontaż na 3 części umożliwiający ekspozycję fresków 

przeniesionych na podobrazia oraz okien; 

3) wykonanie stojaków informacyjnych  min. 2-ch wraz z kartami  informacyjnymi dot. malowideł 

ze stali malowanej proszkowo j.w.; informacje zabezpieczone płytką szklaną lub grubą  folią; 

4) wykonanie prac związanych z usunięciem tapet ściennych w sali wystaw, usunięciem śladów 

pleśni i zawilgoceń przypodłogowych występujących na ścianie z drzwiami wejściowymi; 

ewentualne usunięcie zdobień sufitowych przy żyrandolach i wymiana żyrandoli na inne oprawy 

oświetleniowe, bądź regulacja istniejących żyrandoli ( podniesienie do góry); uzupełnienie i 

wyrównanie powierzchni ścian, malowanie ścian oddychajacą farbą krzemianową najlepej w 

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=4224
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kolorze białym ( białe są  trzy grzejniki elektryczne i białe okablowanie tych grzejników ) lub 

szarym - kolorystyka do uzgodnienia z WUOZ Delegatura w Płocku; 

5) wykonanie aranżacji wnętrza sali wystaw o wymiarach 7,35m x 4,86.m i wysokości 2,88m; 

ustawienie stelaża wg zał. Nr 2.2 do SIWZ; 

6) montaż ekspozycji  wraz z jej  oświetleniem ; 

7) wykonanie i montaż tablicy informującej o udzieleniu dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik 

do  zarządzenia MWKZ nr 10 /2019 z 18.06.2019 r. o wymiarach 42cm x30 cm - zał. Nr 2.3 do 

SIWZ ( szablon na stronie internetowej  www.mwkz.pl w zakładce  DOTACJE ) ; 

8) wykonanie obmiaru wykonanych prac i szczegółowego kosztorysu powykonawczego prac  oraz 

powykonawczej dokumentacji fotograficznej zabytku zapisanej na informatycznym nośniku 

danych wraz z zezwoleniem wg wzoru ( zał. Nr 2.4 do SIWZ ) na nieodpłatne  korzystanie przez 

Zamawiającego MWKZ z zawartych w niej fotografii w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania  

i rozpowszechniania w szczególności techniką drukarską , reprograficzną lub cyfrową. 

Opis przedmiotu zamówienia składa się jednocześnie zarówno ze Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), ewentualnych wyjaśnień udzielonych w toku postępowania przetargowego, 

Ekspertyzy konserwatorskiej z programem prac konserwatorskich i decyzji MWKZ, i stanowi część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji opisującej przedmiot niniejszego zamówienia. 

Zamawiający wymaga – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – żeby czynności polegające na wykonaniu 

prac konserwatorskich – wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca w 

terminie 5 dni roboczych od zawarcia z Zamawiającym umowy na realizację niniejszego przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest przedstawić wykaz ww. osób. W przypadku zmiany ww. osób 

Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo 

kontroli spełniania ww. warunku na każdym etapie realizacji prac.  
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

1) zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

zamówienia tj.: do szczegółowej analizy dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia i 

uzyskania informacje niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty; Zamawiający 

proponuje, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach związanych z realizacją 

zamówienia; 

2) wykonania przedmiotu zamówienia i prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją opisującą 

przedmiot zamówienia – w tym z zaleceniami, decyzjami i uzgodnieniami w niej zawartymi – 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w 

umowie, stosownymi przepisami, zgodnie z przepisami BHP i ppoż., ewentualnymi 

wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego i pracowników MWKZ w trakcie 

postępowania oraz z należytą starannością; 

3) uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód, zatwierdzeń, zezwoleń, decyzji;  

4) wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych prac z zachowaniem 

obowiązujących przepisów BHP; 

5) prowadzenia prac przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych prac 

uprawnienia; 

6) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków 

technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie prac; 

7) użycia do prac konserwatorskich materiałów odpowiadających technologii uzgodnionej z 

MWKZ oraz uzgadniania z nim wszelkich zmian materiałów i technologii; 

8) dbania o porządek na terenie prac; 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż i dozór 

mienia na terenie prac; 
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10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego lub osób 

trzecich spowodowane wykonaniem prac – będących przedmiotem zamówienia – z winy 

Wykonawcy, w tym usunięcie ewentualnych szkód; 

11) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 

konieczny do ich usunięcia; 

12) zgłoszenia prac do odbioru i przekazanie Zamawiającemu - wraz z zawiadomieniem o 

zakończeniu prac - kompletu dokumentów odbiorowych oraz uczestniczenie w czynnościach 

odbioru i usunięcie stwierdzonych wad; 

13) uprzątnięcia miejsc wykonywanych prac – po ich zakończeniu i wywiezienia ewentualnych 

odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na składowisko odpadów 

własnym staraniem i na własny koszt oraz jako wytwarzający odpady – do przestrzegania 

przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – O 

odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); 

14) przygotowania szczegółowego kosztorysu powykonawczego prac oraz kompletnej dokumentacji 

fotograficznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i MWKZ. 
 

Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i 

urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;  

2) Każdy wykorzystany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego 

jakości zgodnie z wymogami dokumentacji i być dopuszczony do jego wykorzystania (wg. 

wymogów obowiązującego prawa); 

3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z 

Zamawiającym.  
 

Informacje dot. gwarancji jakości oraz rękojmi: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace – na okres co najmniej 

36 miesięcy oraz rękojmi na okres 72 miesiące, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego prac i 

podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
 

Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych: 

1) Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji opisującej przedmiot niniejszego 

zamówienia, należy traktować jako rozwiązanie przykładowe, służące doprecyzowaniu 

przedmiotu zamówienia poprzez określenie pożądanego standardu wykonania, właściwości, 

wymagań technicznych i wzorca jakościowego założonego dla danych rozwiązań. 

2) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie – w odniesieniu do 

niektórych materiałów, urządzeń lub technologii – znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, w tym w szczególności podana byłaby nazwa 

własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, Zamawiający, 

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej 

takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego tj. muszą 

być co najmniej: 

a) tej samej wytrzymałości, 

b) tej samej trwałości, 
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c) o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 

d) o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji 

projektowej, 

muszą również: 

e) spełniać te same funkcje, 

f) spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż., 

g) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania, atesty i aprobaty techniczne. 

3) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający (zgodnie z art. 

30 ust. 4 ustawy) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

4) Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego. Po stronie 

Wykonawcy – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – jest udowodnienie, że proponowane materiały 

lub urządzenia są równoważne i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, 

obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiałów 

lub urządzeń równoważnych, wpływających na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie 

Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej. 

5) Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie materiały lub urządzenia równoważne, których nie 

wskaże Zamawiającemu lub do których nie dołączy wymaganych informacji lub dokumentów 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, świadectwa potwierdzające odpowiednią 

jakość, itp.), Zamawiający uzna, że Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia zgodne z 

dokumentacją opisującą przedmiot niniejszego zamówienia. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia - do dnia 31 października 2019 r. (wynikający z 

udzielonej dotacji). 

Nieprzekraczalny termin przekazania  dokumentacji powykonawczej - do dnia 30 listopada 2019 r. 

 

IV. INFORMACJE OGÓLNE, W TYM INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH WARIANTOWYCH I 

CZĘŚCIOWYCH ORAZ INNYCH PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 

V. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie (z uwagi na możliwość samodzielnego 

pozyskania odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej) , 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: 

a)  wykonał co najmniej 2  prace konserwatorskie malowideł ściennych  wpisanych  do  rejestru  

zabytków,  w tym co najmniej jednej z transferem  malowideł - o łącznej wartości brutto nie 

mniejszej niż 150.000,00 PLN; 

b) wykonał co najmniej 2  roboty budowlane obejmujące w swoim zakresie prace  przy  stolarce 

na obiektach zabytkowych - o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 5.000,00 PLN. 

Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia 

publicznego  osoby spełniające nw warunki, tj.: 

a) co najmniej 1 osobę do kierowania pracami konserwatorskimi, która spełnia wymagania 

określone w  art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), z uwzględnieniem art. 37f i 37g tej 

ustawy, tj. osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków 

oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru 

jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 

ww. ustawy; oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy 

realizacji prac konserwatorskich jako kierownik prac konserwatorskich przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych na listę zabytków, 

b) co najmniej 2 osoby do wykonywania prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych 

do rejestru   zabytków zgodnie z art. 37a ustawy O ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, które ukończyły studia drugiego stopnia  lub jednolite studia magisterskie  w 

zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz posiadają 

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji prac konserwatorskich 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych na listę zabytków, 

c) co najmniej 1 osobę do wykonywania prac budowlanych przy obiektach zabytkowych  

wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 37 c ustawy O ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa 

budowlanego oraz, oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w 

zakresie robót budowlanych  prowadzonych przy zabytkach ; 

d) co najmniej 1 osobę do konserwacji  stolarki okiennej prowadzonej przy zabytkach.  

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych kwalifikacji dopuszcza odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające 
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do kierowania pracami konserwatorskimi w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym: 

1) 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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca 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, 

może zażądać przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

4) czy podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do 

dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ). 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 

którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego;  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

ust. 4. 

8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w 

stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy. 

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1-2 ustawy, Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. 

zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

pkt 1-2 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy. 

6. Zgodnie z art. 24 ust 12 ustawy Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z wzorami określonymi 

w zał. nr 4 i 5 do SIWZ).  
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów (zgodnie z 

wzorem określonym w zał. nr 5 do SIWZ). 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1)wykaz robót potwierdzający wykonanie: 

a)  co najmniej 2  prac konserwatorskich malowideł ściennych  wpisanych  do  rejestru  

zabytków,  w tym co najmniej jednej z transferem  malowideł - o łącznej wartości brutto 

nie mniejszej niż 150.000,00 PLN;  

b) oraz co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących w swoim zakresie prace  przy  

stolarce na obiektach zabytkowych - o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 5.000,00 

PLN –  

wykonanych nie wcześniej niż w okresie – ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami 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;  

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, obejmujący.:  

a) co najmniej 1 osobę do kierowania pracami konserwatorskimi, która spełnia wymagania 

określone w  art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), z uwzględnieniem art. 37f i 37g tej 

ustawy, tj. osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków 

oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru 

jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 

ww. ustawy; oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy 

realizacji prac konserwatorskich jako kierownik prac konserwatorskich przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych na listę zabytków, 

b) co najmniej 2 osoby do wykonywania prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych 

do rejestru   zabytków zgodnie z art. 37a ustawy O ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, które ukończyły studia drugiego stopnia  lub jednolite studia magisterskie  w 

zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz posiadają 

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji prac konserwatorskich 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych na listę zabytków, 

c) co najmniej 1 osobę do wykonywania prac budowlanych przy obiektach zabytkowych  
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wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 37 c ustawy O ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa 

budowlanego oraz, oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w 

zakresie robót budowlanych  prowadzonych przy zabytkach ; 

d) co najmniej 1 osobę do konserwacji  stolarki okiennej prowadzonej przy zabytkach.  

– 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; 

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w części VIII ust. 1 SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

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

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ). 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

2) oferta składana przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki 

cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta; 

3) każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa w swoim imieniu oświadczenia o 

których mowa w ust. 1 niniejszej części SIWZ; 

4) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

oraz za wyrządzone szkody w trakcie realizacji zamówienia; 

5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców obejmuje uprawnienie do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii wszystkich dokumentów; 

6) wszelka korespondencja przesyłana będzie wyłącznie dla lidera (pełnomocnika); 
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7) jeżeli oferta złożona przez podmioty działające wspólnie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8) wszelkie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym lub pełnomocnikiem. 

11. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) W związku z art. 26 ust. 6 ustawy, z uwagi na fakt, że Zamawiający nie ma możliwości 

uzyskania dokumentów dotyczących podmiotów zagranicznych za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych (rejestrów publicznych), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) tj. odpisu z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

w ust. 1, 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. 

Przepis ust. 2 stosuje się. 

4) 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. 

12. Forma dokumentów: 

1) Wszelkie oświadczenia Wykonawcy składają w oryginale. 

2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę – chyba, że reprezentacja wynika z innych dokumentów załączonych do 

oferty (np. z odpisu z rejestru). 

3) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane jest w oryginale. 

4) Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.  

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

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) ewentualne pełnomocnictwo; 

2) kosztorys ofertowy; 

3) dowód wniesienia wadium. 
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IX. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, tj. wszelkich prac konserwatorskich oraz transferu fresków. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW – 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), 

2) osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

3) przy użyciu faksu lub 

4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest w myśl przepisu art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 

2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1020) – dla złożenia oferty wraz z załącznikami (w szczególności oświadczeń z art. 25a 

ustawy) oraz dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy. Oświadczenia dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale. 

3. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną – każda ze Stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się 

będzie wyłącznie w języku polskim. 

4. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną 

(Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas 

zamieszczania wyjaśnień) na adres zp@gostynin.pl. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 4. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.  

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na swojej stronie 

internetowej.  

mailto:zp@gostynin.pl
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11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy 

spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami 

zależnymi od operatora zapewniającego transmisje danych. 

12. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

13. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia): 

– Elżbieta Czech – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (24) 236-07-21, 

w zakresie SIWZ:  

– Iwona Dębowska – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37. 
 

XI. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 

1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

2. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o 

zamówieniu. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę 

informację na stronie internetowej. 
 

XII. WADIUM 

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące, 00/100 złotych) PLN. Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium można wnieść w jednej z następujących form: 

1) w pieniądzu, 

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

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w Banku: PKO BP S.A. II ROK w Warszawie Nr 89 1020 3974 0000 

5302 0006 6258 z dopiskiem WADIUM, zaś dowód wniesienia wadium musi dołączyć do oferty. 

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądzu musi spełniać następujące wymagania: 

1) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

2) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3) musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać zapisów ograniczających zakres 

odpowiedzialności gwaranta (poręczyciela). 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.  
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7. W przypadku, gdy wartość dotycząca wadium wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający 

przeliczyć tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kurs walut należy ustalać 

według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanej na stronie www.nbp.pl. Jeżeli w tym 

dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia 

poprzedzającego dzień opublikowania ww. ogłoszenia z ostatniej tabeli A kursów średnich walut 

obcych. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

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

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 

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

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

6. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się: z 

wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności z dokumentacją 

przetargową oraz innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz w 

Ekspertyzie konserwatorskiej. Zamawiający proponuje przeprowadzenie przez Wykonawców oględzin 

terenu przyszłych prac – wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem oględzin oraz 

odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

 

http://www.nbp.pl/
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Informacje dotyczące warunków składania oferty 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie 

pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenia, o których mowa w części VIII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW […]. 

4) Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania 

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty 

(oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 

wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby). 

5) W myśl rozporządzenia oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane 

są w oryginale.  

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

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 

nie podlegają zwrotowi. 

9) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 

czytelną techniką. Zamawiający sugeruje, aby oferta była trwale spięta. Zaleca się aby wszystkie 

strony oferty zostały zaparafowane lub podpisane przez osoby uprawnione. Ewentualne poprawki w 

tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11) W przypadku ofert złożonych po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 
 

Sposób składania oferty 
 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta 

powinna być umieszczona w zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący: 
 

a) koperta zewnętrzna 

   Gmina Miasta Gostynina  

         Rynek 26,  09-500 Gostynin 

   Oferta w <trybie przetargu nieograniczonego> 

    na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

    nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> 
 

b) koperta wewnętrzna 

  OFERTA CENOWA 

   Gmina Miasta Gostynina  

         Rynek 26,  09-500 Gostynin 

   Oferta w <trybie przetargu nieograniczonego> 

   na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
 

2) o zawartości: 

a) formularz oferty (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ); 
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b) oświadczenia wymienione w części VIII SIWZ: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA; 

c) ewentualne pełnomocnictwo; 

d) kosztorys ofertowy prac konserwatorskich;  

e) dowód wniesienia wadium. 
 

Wycofanie oferty lub jej zmiany 

1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 

składania ofert. 

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 

składana oferta tj. w kopertach odpowiednio oznakowanych, zaopatrzonych dodatkowo dopiskiem 

„ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian zostaną dołączone do oferty. 

3) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i 

poprawek) z dopiskiem na kopercie zewnętrznej „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone dopiskiem 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu zgodności ze złożonymi 

ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT  
Urząd Miasta Gostynina – ul. Rynek 26, 09-500  Gostynin,  pok. 208 (sekretariat), 

2 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 
 

MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  OTWARCIA  OFERT  
Urząd Miasta Gostynina – ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, pok. 304,  

2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.15 
 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1) Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2) Wykonawca powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie 

dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ 

oraz ewentualnej wizji lokalnej miejsca prac. Oznacza to, że Wykonawca sporządza kosztorys prac  

wraz z rozbiciem na poszczególne elementy według własnego uznania i dokonuje całościowej 

wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną 

dokumentację przetargową i opis przedmiotu zamówienia. Pominięcie w kosztorysie ofertowym 

jakiegokolwiek elementu prac nie zwalnia Wykonawcy z jego zrealizowania.  

3) Cenę oferty należy wyrazić w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie 

wynagrodzenia ryczałtowego (cena ryczałtowa zgodnie art. 632 Kodeksu Cywilnego) – 

uwzględniając obowiązujący podatek od towarów i usług VAT – obejmującego całość zamówienia 

(zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ). 

4) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, z uwzględnieniem narzutów (m.in. prace przygotowawcze, porządkowe, organizacja 

miejsca prac wraz z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza prac, koszty 
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zakupu materiałów i urządzeń wraz z montażem, załadunku, transportu i wyładunku materiałów i 

wyposażenia, koszty związane z odbiorem wykonanych prac, koszty wykonania dokumentacji 

odbiorowej, koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji prac oraz ewentualne 

koszty uzyskania wszelkich pozwoleń/zezwoleń i zgód oraz wszelkich opłat i podatków (także 

podatek od towarów i usług) oraz ewentualne upusty. 

5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy. 

7) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka sama sytuacja nastąpi w przypadku innych podmiotów 

zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku 

VAT na terenie Polski. Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie winni na Formularzu 

ofertowym zaznaczyć, że cena ofertowa nie zawiera należnego podatku VAT i dlaczego. 
 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY 

 

Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty są cena, okres gwarancji 

jakości – wyrażony w miesiącach i liczony od dnia odebrania przez Zamawiającego prac i podpisania 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz termin płatności faktury – w tym: 
 

cena – 60 % 

okres gwarancji jakości dla wykonanych prac – 30 % 

termin płatności faktury – 10 % 
 

Sposób oceniania ofert: 

1) w kryterium cena (C) – najwyższą liczbę punktów (maks. 60) otrzyma oferta tego Wykonawcy, 

który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, a każda następna 

oferta odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 
 

(Cn : Co) x 60 = liczba punktów otrzymanych w kryterium cena, 

gdzie: 

Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich nieodrzuconych ofert cenowych, 

Co – cena brutto ocenianej oferty, 
 

2) w kryterium okres gwarancji jakości (G) – rozpatrywany będzie czas trwania gwarancji, jaki 

Wykonawca wskaże w formularzu oferty.  
 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości dla wykonanych prac wymagany przez 

Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji 

uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 72 miesiące. Jeżeli Wykonawca w formularzu 

oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres 

gwarancji został udzielony na 36 miesięcy. 

Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach. Zgodnie z poniższym schematem 

Wykonawca może zaproponować okres serwisu w jednym z poniżej podanych wariantów. 
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Zamawiający w kryterium okres gwarancji przyzna punkty w następujący sposób: 
 

za 36 miesięcy gwarancji 0 punktów 

za 48 miesięcy gwarancji 10 punktów 

za 60 miesięcy gwarancji 20 punktów 

za 72 miesiące gwarancji 30 punktów 

 

Każdy kolejny miesiąc nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów. 
 

3) w kryterium termin płatności faktury (F) – rozpatrywany będzie czas realizacji płatności faktury 

VAT, jaki Wykonawca wskaże w formularzu oferty.  

Najkrótszy możliwy termin płatności 14 dni. Najdłuższy możliwy termin płatności faktury 30 

dni. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu 

płatności, Zamawiający uzna, że termin płatności będzie wynosił 14 dni. 

Zgodnie z poniższym schematem Wykonawca może zaproponować termin płatności faktury w 

jednym z poniżej podanych wariantów. 
 

Zamawiający w kryterium termin płatności faktury przyzna punkty w następujący sposób: 
 

za 14 dniowy termin płatności faktury 0 punktów 

za 21 dniowy termin płatności faktury 5 punktów 

za 30 dniowy termin płatności faktury 10 punktów 

 

Każdy kolejny dzień nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów. 
 

Ocena punktowa ofert (Op) będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta 

za poszczególne kryteria. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  
 

C + G + F = Op  

gdzie: 

C – liczba punktów otrzymana w kryterium cena (maks. 60 pkt) 

G – liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji dla wykonanych prac (maks. 30 pkt) 

F – liczba punktów otrzymana w kryterium termin płatności faktury (maks. 10 pkt) 

Op – ocena punktowa oferty wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za 

poszczególne kryteria. 
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Wyjątkiem są oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (których 

poprawienie wiąże się z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
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oferty – które Zamawiający poprawia w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta: 

1) jest zgodna z przepisami określonymi w ustawie, 

2) spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ,  

3) osiągnie najwyższą liczbę punktów, zgodnie z podanymi kryteriami.  

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 
 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Umowa będzie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie związania ofertą, w dniu wskazanym 

przez Zamawiającego. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, odpowiednie 

dla wybranego trybu postępowania. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia – 

stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy – dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów 

występujących wspólnie (dotyczy także spółek cywilnych). 

3) okazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby 

skierowane do wykonania zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 141 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 

dni – jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 
 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie (tj. kwoty brutto). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
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lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru 

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

dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie innych form zabezpieczenia. 

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

wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za zgodą 

Wykonawcy kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia. 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. W 

przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, zabezpieczenie musi 

odpowiadać, co do terminu ważności terminowi wynikającemu z terminu zakończenia umowy, 

przedłużonemu o 30 dni przewidziane przez Zamawiającego na czynności związane z odbiorem 

końcowym przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku, gdy wartość dotycząca zabezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej, 

Zamawiający przeliczyć tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kurs walut 

należy ustalać według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanej na stronie www.nbp.pl. 

Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z 

ostatniego dnia poprzedzającego dzień opublikowania ww. ogłoszenia z ostatniej tabeli A kursów 

średnich walut obcych. 

4. Zaleca się uzgodnienie projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z 

Zamawiającym przed zawarciem umowy z Gwarantem przez Wykonawcę. Z dokumentu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ 

ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o 

okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, 

na cały okres realizacji umowy oraz na okres rękojmi. 

6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ. 

7. W przypadku przedłużenia obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres na jaki umowa uległa przedłużeniu z 

uwzględnieniem okresu rękojmi. 

8. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
 

 

 

http://www.nbp.pl/
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XXI. INFORMACJE O TREŚCI UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ORAZ WARUNKACH JEJ ZMIANY 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z wzorem umowy (stanowiącym załącznik do SIWZ) oraz 

ofertą złożona przez Wykonawcę. 

2. Warunkiem wprowadzenia ewentualnych zmian w umowie jest uprzednie poinformowanie na piśmie 

drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność 

zmian w umowie, akceptacja Stron oraz podpisanie przez Strony aneksu do umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy. 
 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Gostynina, ul. Rynek 26,  09-500 

Gostynin (dane kontaktowe zamawiającego w części I SIWZ); 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Gostynina jest Pani M. Wiśniewska, 

kontakt: iod.umg@gostynin.pl.; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie prac 

konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku  

dawnej cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy  wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku 

mailto:iod.umg@gostynin.pl
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Gostynińskim numer referencyjny: ZP.271.1.6.2019, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego.   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia: 

2.1  Ekspertyza konserwatorska  z programem prac konserwatorskich 

2.1.1 Decyzja MWKZ  332/2018 + wyciąg z Ekspertyzy 

2.1.2 Badania laboratoryjne 

2.2 Aranżacja Sali 

2.3 Tablice 

2.4 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

2.5 Kosztorys ofertowy + kosztorys w wersji excel 

2.6 Decyzja MWKZ  79/2018 

2.7 Decyzja MWKZ  330/2017 

Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie 

realizacji zamówienia 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 – Wzór umowy  

                                                                                                 

                                                                                           

     

 
 

                                                                                                               ZATWIERDZAM: 

       Burmistrz Miasta Gostynina 

Paweł Kalinowski 

 

 
                                                                                                               Gostynin, 17.07.2019 r. 

 


