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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

(SIWZ) 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

ul. Korsarzy 34 

70-540 Szczecin 

tel. (91) 434 83 11 

fax  (91) 434-79-84 

    adres strony internetowej: www.zamek.szczecin.pl 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

 

Prace konserwacyjne niezbędne do przywrócenia do stanu użytkowania części 

skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po wyłączeniu 

z użytkowania z podziałem na części: 

Cześć 1 - wykonanie prac konserwacyjnych, niezbędnych do przywrócenia do użytkowania po 

katastrofie pomieszczeń skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

Część 2 - wykonanie prac konserwacyjnych niezbędnych do przywrócenia do stanu 

użytkowania wieży dzwonów stanowiącej cześć skrzydła północnego Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie po wyłączeniu z użytkowania. 
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Barbara Igielska 
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) zwana dalej Ustawą. 
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Informacje ogólne 

Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: 

▪ „Zamawiający” – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

▪ „SIWZ” – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

▪ „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 

▪ „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)   

▪ „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

opisany w Rozdziale III, załączniku nr 3a, 3b – wzorach umowy oraz załączniku nr 8 – opisie 

przedmiotu zamówienia i załączniku nr 9 – projekcie technicznym.  

▪ ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę na wykonania Zamówienia. 
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ROZDZIAŁ  I 

Nazwa i adres Zamawiającego 

1.1  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 

1.2.  Podstawowe dane o Zamawiającym. 

• Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 

• Fax 91 434 79 84, e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl  

• Forma prawna: wojewódzka osoba prawna – Instytucja Kultury, 

• Rodzaj działalności podstawowej: Działalność domów i ośrodków kultury, 

• Regon:  810543200 

• NIP :   851-020-72-76 

• Konto bankowe:  Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, ul. Tkacka 4 w Szczecinie,         

• Numer rachunku: 56-1130-1176-0022-2047-7820-0001 

• Adres strony internetowej: www.zamek.szczecin.pl 

• Godziny pracy:0800 – 1400 od poniedziałku do piątku 

 

ROZDZIAŁ  II 

Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), aktów wykonawczych do Ustawy oraz 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych do 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla robót 

budowlanych. 

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 

1 Ustawy, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy nie przewiduje możliwość unieważnienia 

postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

 

ROZDZIAŁ  III 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) dla przedmiotu zamówienia:  

Cześć 1 - wykonanie prac konserwacyjnych, niezbędnych do przywrócenia do użytkowania po 

katastrofie pomieszczeń skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

ROBOTY BUDOWLANE 

CPV 45212354-2 Roboty budowlane w zakresie zamków 

http://www.zamek.szczecin.pl/
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CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SSP, KD, CCTV 

CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH 

I KLIMATYZACYJNYCH 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

ROBOTY SANITARNE 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI MASZYN 

CPV 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów 

Część 2 - wykonanie prac konserwacyjnych niezbędnych do przywrócenia do stanu użytkowania 

wieży dzwonów stanowiącej cześć skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

po wyłączeniu z użytkowania. 

ROBOTY BUDOWLANE 

CPV 45212354-2 Roboty budowlane w zakresie zamków 

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

2. Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne niezbędne do przywrócenia do stanu 

użytkowania części skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po wyłączeniu 

z użytkowania z podziałem na dwie części:  

Cześć 1 - wykonanie prac konserwacyjnych, niezbędnych do przywrócenia do użytkowania po 

katastrofie pomieszczeń skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

Część 2 - wykonanie prac konserwacyjnych niezbędnych do przywrócenia do stanu użytkowania 

wieży dzwonów stanowiącej cześć skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

po wyłączeniu z użytkowania 

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz Projekt techniczny stanowiący załączniki nr 9 do 

SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

w  Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz Projekcie 

technicznym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, a także projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Przedmiar robót jako element pomocniczy stanowią załączniki 

nr 10 - 21 do SIWZ 

5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty specyfikacje i systemy, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji budowlano-

wykonawczej. Udowodnienie równoważności zaoferowanych materiałów należy do Wykonawcy. 

W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, 
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usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym 

wykazania równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowo-wykonawczej.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 Ustawy.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu mogą składać oferty w odniesieniu do jednej lub obu części.  

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

14. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej. W tym celu należy ustalić 

termin przeprowadzenia wizji z osobami wskazanymi do kontaktów w rozdziale IX ust. 14. 

15. Stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osób bezpośrednio 

związanych z wykonywaniem robót, w szczególności wykonujących następujące czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: 

Dla części 1  

1) Prace przygotowawcze i porządkowe: 

a) wyniesienie mebli; 

b) odbicie tynków; 

c) oczyszczenie ścierne murów; 

d) wywiezienie gruzu; 

e) montaż i ustawienie rusztowań; 

f) roboty porządkowe po pracach malarskich (mycie drzwi, posadzek itp.); 

g) impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego; 

h) przeniesienie elementów kulistych – sterczyn; 

2) Prace zabezpieczające: 

a) zabezpieczenie podłóg i posadzek; 

b) zabezpieczenie i osłona stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej. 

3) Prace konserwacyjne i ogólnobudowlane: 

a) renowacja powierzchni schodów; 

b) renowacja barierek; 

c) renowacja powierzchni tynkowanych – tynki renowacyjne; 

d) gruntowanie przez malowanie podłoży budowlanych; 

e) odgrzybianie i dezynfekcja powierzchni i elewacji; 

f) szpachlowanie; 

g) naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych; 

h) sklejanie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej; 

i) uzupełnienie ścianek gk; 

j) malowanie powierzchni (ściany, sufity); 

k) montaż przeszkleń w posadzce; 

l) osuszanie pomieszczeń; 

m) regulacja i naprawa stolarki i ślusarki; 
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n) rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów z blachy nie 

nadającej się do użytku; 

o) czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych; 

p) czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych; 

q) uzupełnianie ubytków w piaskowcu; 

r) klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych; 

s) spoinowanie murów z kamienia; 

t) naprawa obróbek blacharskich; 

u) naprawa ślusarki aluminiowej i elementów wyposażenia; 

v) naprawa tarasu z desek kompozytowych; 

w) konserwacja i uruchomienie dźwigu osobowego. 

4) Prace w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji SAP, DSO, przeciwpożarowych: 

a) montaż lamp; 

b) pomiary i badania; 

c) sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych ppoż.; 

d) zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru; 

e) praca próbna i testowanie oprogramowania systemu alarmowego; 

f) inwentaryzacja i dostosowanie do nowych warunków pracy linii dozorowych SAP, 

oddymiania klatek schodowych oraz klapy ppoż. 

g) inwentaryzacja i dostosowanie do nowych warunków pracy linii dozorowych DSO 

h) podłączenie czujników dymu do istniejącej instalacji SAP oraz konfiguracja systemu. 

5) Prace w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji: 

a) wymiana wentylatorów. 

6) Prace w zakresie instalacji sanitarnych: 

a) sprawdzenie sprawności zaworów hydrantowych. 

Dla części 2: 

1) Prace przygotowawcze i porządkowe: 

a) przenoszenie stempli, bali i desek; 

b) stemplowanie zagrożonych konstrukcji. 

2) Roboty rozbiórkowe: 

a) rozebranie pokrycia dachowego; 

b) czyszczenie przez młotkowanie ręczne; 

c) czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne; 

d) odtłuszczenie konstrukcji stalowych; 

e) demontaż stalowych pokryw otwieralnych; 

f) przecinanie stalowych kątowników; 

g) przecinanie poprzeczne stalowych dwuteowników; 

h) skucie betonu; 

i) wywiezienie gruzu; 

j) montaż i demontaż zestawu alpinistycznego. 

3) Prace konserwacyjne i ogólnobudowlane: 

a) osuszanie pomieszczeń przy użyciu termowentylatora; 

b) montaż belek nośnych; 

c) spawanie; 

d) montaż kratek ściekowych; 

e) montaż rur spustowych; 

f) wykonanie posadzki chemoodpornej; 

g) montaż pokryw stalowych; 

h) malowanie; 

i) gruntowanie; 

j) odgrzybianie powierzchni drewnianych; 

k) wymiana podwalin w konstrukcji wsporczej dzwonu; 
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l) impregnacja; 

m) czyszczenie szlifierkami powierzchni betonowych; 

n) naprawa posadzki cementowej; 

o) zabezpieczenie i impregnacja podłoży betonowych; 

p) wykonanie samopoziomującej wylewki cementowej; 

q) przetarcie istniejących tynków; 

r) fluatowanie powierzchni; 

s) wymiana siatek zabezpieczających 

t) wykonanie rur spustowych; 

u) uszczelnienie w miejscach przejść instalacyjnych; 

v) montaż elementów drewnianych; 

4) Prace w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji SAP, DSO, przeciwpożarowych : 

a) układanie rur winidurowych; 

b) montaż konstrukcji wsporczych; 

c) montaż korytek; 

d) montaż przewodów kabelkowych; 

e) montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne; 

f) montaż opraw LED; 

g) montaż odgałęźników bryzgoszczelnych; 

h) montaż łączników i przycisków bryzgoszczelnych; 

i) montaż naświetlaczy LED; 

j) montaż rozdzielni sterowania oświetleniem; 

k) demontaż istniejącej instalacji łańcuchów lampek i opraw; 

l) wyodrębnienie zasilania iluminacji wieży ze skrzydła północnego do rozdzielni 

znajdującej się na wieży; 

m) badania pomiary. 

wraz z wszystkimi czynnościami pomocniczymi, chyba, że Wykonawca lub podwykonawca wykona 

te czynności osobiście.  

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz egzekwowania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. 

16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

17. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ma 

obowiązek wskazania tych części w ofercie i podania firm podwykonawców.    

18. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI ust. 1.  

19. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Termin wykonania zamówienia 

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony. 

2. Termin realizacji zamówienia dla obu części: 50 dni od daty podpisania umowy.  

3. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu Wykonawcy frontu 

robót. 
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ROZDZIAŁ V 

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4  Ustawy. 

1) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 ze 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 ze zm.). 

2) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy. 

4) Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy.  

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) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1). Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Dotyczy części 1 i 2: 

Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy posiadać będą 

ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.  

W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców 

spełni warunek posiadania ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą 

niż 1 000 000 zł.  

W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na obie części 

zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie 

posiadał ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 
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w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą 

niż 2 000 000 zł.  

3). Zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Zdolność techniczna: 

Część 1:  

Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania zdolności technicznej. W tym celu Wykonawcy zobligowani są 

wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co 

najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu prac związanych z malowaniem ścian 

o powierzchni min. 10 000 m2 . 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełni 

wymogi podane powyżej. 

Część 2:  

Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania zdolności technicznej. W tym celu Wykonawcy zobligowani są 

wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co 

najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu prac na wysokości przy użyciu technik 

alpinistycznych.  

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełni 

wymogi podane powyżej. 

b) Zdolność zawodowa: 

Cześć 1: 

Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania zdolności zawodowej  - wykażą, że dysponują lub będą 

dysponować następującymi osobami: 

osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży budowlanej 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącą do odpowiedniej Izby 

Samorządu Zawodowego, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie 

zawodowe, a ponadto spełniającą warunki określone przepisami  art. 37c ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm. 

Cześć 2 

Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania zdolności zawodowej  - wykażą, że dysponują lub będą 

dysponować następującymi osobami: 

osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży budowlanej  

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącą do odpowiedniej Izby 

Samorządu Zawodowego posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie 
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zawodowe, a ponadto spełniającą warunki określone przepisami  art. 37c ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm. 

W przypadku Wykonawcy/ów którzy ubiegać się będą o całość zamówienia tj. dwie 

części Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania kierownikiem robót 

w branży konstrukcyjno-budowlanej jeśli Wykonawca dysponować będzie jednym 

kierownikiem na obie części zamówienia. 

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie 

posiadanych kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2272). 

Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego, samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli 

Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że 

osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom 

w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do 

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli 

te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2272). Zmawiający 

uznaje, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117.), 

uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych” za zgodne ze swoimi 

wymaganiami. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia  

1. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

przesłanek wykluczenia z postępowania nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez 

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia własne aktualne na dzień 

składania ofert, zgodnie ze wzorami stanowiącymi zał. nr 2a i 2b do SIWZ: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem 

nr 2a do SIWZ 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem 

nr 2b do SIWZ  

Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. 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, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.. Wraz ze złożeniem 
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oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi złącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

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

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tzn.  

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez Zamawiającego, 

3) brak podstaw wykluczenia. 

6. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa rozdziale V ust. 2 na 

podstawie złożonych na wezwanie dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających 

spełnianie tych warunków. W tym celu Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:  

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł. /lub 

2.000.000 zł. ( w zależności od tego na ile części składa ofertę.).  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie 

przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy, 

2) wykaz robót budowlanych – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 

3) wykaz osób – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ. 

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  Ustawy, Zamawiający żąda, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 6 i ust. 7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. W przypadku dokumentów 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego w języku obcym 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia tłumaczenia na język polski.  
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9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 

oraz w ust 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale VI ust. 7 SIWZ 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. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, 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. 

12. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

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

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

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

14. W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełniania 

warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) po średnim kursie NBP danej waluty do PLN z dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie 

opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

wszczęciem postępowania. 

15. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 

w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz  § 2 rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993). 

16. 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów 

17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń własnych, o którym mowa w ust. 2, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, 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, poprawienia lub do udzielenia 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.  

18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

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

złożenia, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  
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ROZDZIAŁ VII 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie dwóch lub więcej 

Wykonawców, powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz 

załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 Ustawy, 

tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 

załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

własne, o których mowa rozdziale VI ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny wstępnie potwierdzać spełnianie 

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

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

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

i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (rozdział V ust. 2 pkt 3 lit. a i b), 

zostanie spełniony jeżeli: - co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał wymaganą zdolność 

techniczną i zawodową.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

3. 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 zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4  

Ustawy. 

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

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

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

5. 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.  
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6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, 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,  

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby - warunków udziału w postępowaniu  

1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach własnych, o którym mowa 

w rozdziale VI ust. 2. 

2) przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w rozdziale 

VI ust. 7. 

8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający oceni, czy Wykonawca będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów. W tym celu Wykonawca dostarczy dokumenty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

  

ROZDZIAŁ IX 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), chyba że z Ustawy 

i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, niniejszej SIWZ lub treści pisma 

Zamawiającego do Wykonawcy wynika, że wymagana jest forma pisemna. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego 

przekazywane pisemnie należy kierować na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego 

przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany 

w rozdziale I SIWZ. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego 

przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego: zamek@zamek.szczecin.pl 

6. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby pytania przesłane faksem były również przesłane 

drogą elektroniczną w wersji edytowalnej. 

mailto:zamek@zamek.szczecin.pl
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7. Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą 

elektroniczną. 

8. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

dokumenty w postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich 

przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.  

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 

terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

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

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację na stronie 

internetowej. 

13. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 

14. Zamawiający upoważnia do kontaktowania się z Wykonawcami, za pośrednictwem środków 

opisanych powyżej: 

 -  W sprawach formalnych – Panią Dorotę Obszańską-Prusaczyk;   

 -  W sprawach merytorycznych – Panią Joannę Kloc, Pana Karola Krempę.  

15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, na wniosek Wykonawcy można uzyskać pod 

adresem: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, pokój 206. 

16. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 

elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie 

do formy przekazu.  

17. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 

być sporządzone w języku polskim. 

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

19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

 

ROZDZIAŁ X 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części 1 - 18.000,00 zł, dla części II 
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– 7.000,00 zł w jednej z dopuszczalnych form określonych w Rozdziale X ust. 2 SIWZ i załączenia 

potwierdzenia jego wniesienia do Oferty. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamku Książąt Pomorskich  

w Szczecinie, w banku Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, ul. Tkacka 4 w Szczecinie 

nr konta 56-1130-1176-0022-2047-7820-0001 z dopiskiem „Wadium – znak sprawy postępowania, 

wskazanie części postępowania” 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy 

złożyć w sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na II piętrze, pokój nr 206 

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, w godzinach 8.00 -14.00 zaś kopię dokumentu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. 

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium 

w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym 

Zamawiającego. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli gdy wadium nie zostanie wniesione, lub 

zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.  

6. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone są w art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień  

publicznych. 

7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, 

w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 

1) W art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) W art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli 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. 

8. W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania. 

9. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty 

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie bez konieczności 

potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem Zamawiającego. Wadium takie powinno 

obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.  

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swa treścią (tj. zobowiązania z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

 

ROZDZIAŁ XI 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

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

o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

ROZDZIAŁ XII  

Opis sposobu przygotowania ofert oraz wypełnienia oświadczenia własnego Wykonawcy 

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenia własne wykonawcy sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących 

załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 

2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 (jeżeli dotyczy) 

3) Dowód wniesienia wadium  

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy) 

2. Instrukcja wypełnienia oświadczenia własnego zawarta jest w treści dokumentu. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie do 

pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką).  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Oferta, oświadczenie własne oraz miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być 

podpisana przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców określoną 

w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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 ze zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem w sprawie dokumentów”, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 
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8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

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

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie 

kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

10. Jeżeli osoba, która podpisała ofertę i oświadczenia nie jest uprawniona do reprezentacji 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, załączyć należy dokument pełnomocnictwa 

wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. Pełnomocnictwo to musi 

zostać złożone w oryginale lub kopii wierzytelnej sporządzonej przez notariusza. 

11. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę jest 

sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

12. Wszystkie zapisane strony oferty należy ponumerować. Brak ponumerowania nie skutkuje 

odrzuceniem oferty.  

13. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

14. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), przy 

czym kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

70-540 Szczecin 

ul. Korsarzy 34 

Oferta do postępowania przetargowego nr sprawy: ZP.312.1.2020 

 Nie  otwierać przed dniem 7.05.2020 r. godzina 11.00 

17. Na kopercie (paczce) oprócz opisu oferty należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 

19. Oświadczenia dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

20. Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest oznaczyć opakowanie tak jak podano 

ust. 17 oraz dodatkowo napisem „Oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej”.  

21. Jeżeli oferta zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą one być 

udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżone informacje należy umieścić w osobnym , wewnętrznym opakowaniu(kopercie), 

oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
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22. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na II piętrze 

w pokoju nr 206, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (wejście A), w terminie do dnia 7.05.2020 r., do 

godz. 10:30  

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wszelkie oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda zarejestrowana oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin złożenia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 

godzinę i minutę, w której została złożona. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane 

w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 7.05.2020 r. w Sali Anny Jagiellonki na I piętrze Zamku 

Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin o godz. 11:00. 

6. Posiedzenie Komisji Przetargowej związane z otwarciem ofert odbędzie się z podziałem na część: 

jawną i niejawną 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje określone w art. 86 ust. 4 Prawa  zamówień 

publicznych.  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca obowiązany jest podać cenę oferty w formularzu oferty (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca wskazuje cenę z podziałem na poszczególne 

pomieszczenia oraz cenę wynikającą z sumowania poszczególnych pozycji. 

2. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlegają obciążeniu podatkiem od towarów  

i usług i innymi podatkami i opłatami, jeżeli występuje taki obowiązek. Stawkę podatku Wykonawca 

winien wskazać w ofercie cenowej. 

3. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności transport i koszty wydania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca powinien ponadto uwzględnić wszystkie pozostałe, możliwe do przewidzenia koszty 

związane w wykonaniem zamówienia, a w szczególności koszty związane z utrzymaniem zaplecza 

technicznego i socjalnego w czasie prowadzenia robót, oraz koszty likwidacji zaplecza budowy, a 



 

 

21 

 

także koszty wynikające z wszelkich utrudnień związanych z równoczesnym prowadzeniem robót 

na terenie czynnego obiektu opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

5. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej i opisu przedmiotu 

zamówienia. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do obliczenia ceny oferty. 

6. W cenie oferty Wykonawca uwzględni w szczególności koszty: 

− wywozu śmieci i nieczystości komunalnych, 

− koszty dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót. 

7. Ceną oferty jest maksymalna wartość brutto. 

8. Oferowana cena jest ceną ryczałtową (stałą). 

9. Cena nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 

10. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc 

po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 

11. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli 

parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej parametr setny zaokrągla się w górę. 

12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN). 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

13. Cena (brutto) = Wartość (netto) + kwota należnego podatku VAT. 

14. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to powinien odpowiednio zmodyfikować treść  

 

ROZDZIAŁ XV 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe  

kryteria oceny ofert: 

1) Cena     – 60 % 

2) Okres gwarancji    – 40%  

2. Sposób przyznania punktów za poszczególne kryteria: 

1) Cena  

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej wg wzoru: 

 

 

 

Gdzie : 
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C

C
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OoC  -cena punktowa badanej oferty 

Cmin -cena najniższa z ofert  

Co  - cena badanej oferty podlegającej punktacji. 

 

2) Okres gwarancji 

Okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w pełnych miesiącach. 

Gwarancja obejmować będzie zachowanie stanu elementów robót wykonanych w ramach 

wykonanych prac z pominięciem naturalnego zużycia. Wykonawca zobowiązany jest podać 

jeden okres gwarancji na wykonane przez siebie prace, użyte materiały, dostarczony osprzęt, 

urządzenia itp. Usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy.  

Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu końcowego odbioru, 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji 

dłuższy niż 60 miesięcy będzie punktowany przez Zamawiającego tak samo jak okres 60 

miesięcy 

Za kryterium pod nazwą „okres gwarancji” Zamawiający przyzna ofercie punkty w następujący 

sposób: 

 

OoG=((OGoferty-OGmin)/(OGmax-OGmin))x40 pkt. 

 

OGmax -maksymalny okres gwarancji 

OGmin -minimalny okres gwarancji 

OGoferty -zaoferowany czas gwarancji 

 

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 

(stosując stupunktową skalę ocen) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku obliczoną wg 

poniższego wzoru: 

Oo=OoC+OoG 

Gdzie: 

Oo – całkowita ocena punktowa badanej oferty, która nie podlega odrzuceniu i Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

OoC – ocena punktowa badanej oferty w kryterium „cena” 

OoG – ocena punktowa badanej oferty w kryterium „okres gwarancji” 

 

3. Po tak obliczonej ilości punktów zostanie ustalona kolejność ofert.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. Jeżeli nie można  będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

6. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania przetargowego. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

Zawarcie umowy 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 3a – część I, załącznik nr 3b – część II do SIWZ .  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 Ustawy). 
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3) Umowa zostanie zawarta, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie o którym 

mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) lub art. 94 ust. 2 Ustawy.  

4) Wykonawca przed przystąpieniem do podpisania umowy ma obowiązek dostarczyć kosztorysy 

ofertowe. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie, prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed 

podpisaniem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie 

określonej w XVII SIWZ.  

 

ROZDZIAŁ XVII 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.  

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

umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

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

wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

5. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie (pokój 206). 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, powinno ono obejmować 

okres wykonania zamówienia oraz okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy bez potwierdzenia tych okoliczności 

2) Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia 

lub gwarancji 

3) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia, 

4) Powinna być nieodwracalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie 

5) Musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (datą lub 

zdarzeniem) 

6) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub numer przedmiotowego 

postępowania 

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Zamawiający wymaga aby poręczenie lb gwarancja obejmowała swą treścią 

(tj. zobowiązania z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego 

akceptację jej treści.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za 

wykonane zamówienie  

9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących częściach i terminach: 

1) 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego 

za należycie wykonane (tj. podpisania końcowego protokołu odbioru robót), 

2) 30% wartości zabezpieczenia – w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady. 

10. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinny one wygasać 

(w odpowiedniej części) nie wcześniej niż z upływem terminów, o których mowa w pkt 6. 

11. Pozostałe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się 

we wzorze umowy (załącznik nr 3a i 3b do SIWZ), jak również w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

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

oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy: odwołanie i skarga 

do sądu. 

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. w terminach określonych w art. 182 Ustawy.  

3.  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. 

4.  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. 

5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego  przysługuje skarga do sądu. 
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Rozdział XIX 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.  

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie 

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 Ustawy 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do SIWZ 

5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

ROZDZIAŁ XX 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

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”, informujemy, 

że:   

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin;  

2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie dostępny 

jest pod adresem: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, 

adres poczty elektronicznej iod@zamek.szczecin.pl,  numer telefonu +48 91 434 83 11;  

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 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 2019 r. poz. 1843),  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 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, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Ustawy;    

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 

( w przypadku gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania 
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o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 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. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora (Zamek Książąt Pomorskich 

w Szczecinie); organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

 

ROZDZIAŁ XXI 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.).      

 

 


