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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
Zamawiający: 

Fundacja Pałac Bojadła 
adres: 66-130 Bojadła, ul. Kościelna 1 

tel. 797 389 339 
www.palacbojadla.org  

e-mail: fundacja@palacbojadla.org  

na podstawie art. 10 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: 

Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się zreali-

zować zadanie pn. „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kultural-

ne” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Śro-

dowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziała-

nie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formu-

łą ZIT. Budynek wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Lubuskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków, pod numerem 205.  

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, zatwierdzone decyzją Sta-

rosty Zielonogórskiego nr 72/2017 z dnia 09.02.2017 r. oraz nr 629/2020 z dnia 

17.08.2020 r., które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia.  

1.3. Wykonawca musi przewidzieć realizację robót zgodnie z zaleceniami, które będą wynika-

ły z badań konserwatorskich oraz decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków znak ZN.5142.32.2016 [Boj-2] z dnia 25.11.2016 r. oraz ZN.5142.32.2016 [Boj-5] 

z dnia 03.07.2020 r. 

1.4. Przedmiot zamówienia określony został w projekcje budowlanym zamiennym. Projekt 

budowlany podstawowy dołączony został do specyfikacji istotnych warunków zamówie-

nia ponieważ w projekcie budowlanym zamiennym znajdują się do niego odniesienia 

niezbędne przy wycenie prac. 

1.5. Zakres  prac ujęty w projekcie zamiennym obejmuje skrzydło północno – wschodnie  na 

parterze oraz  kilka pomieszczeń w piwnicy i na pierwszym piętrze i obejmuje wykonanie 

m.in. następujących elementów: 

a) tynków elewacji frontowej wraz z wykonaniem naprawy murów i odwodnienia dachu     

http://www.sulechow.pl/
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Uwaga: renowacja detali i kolorystyka elewacji będzie wykonana w drugim etapie 

jednocześnie z pracami na pozostałych elewacjach -  zgodnie z projektem budowla-

nym podstawowym – i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, 

b) remontu  obudowy tarasu, 

c) wykonanie pokrycia w systemie tarasu odwróconego „zielony dach” z odprowadze-

niem wody bezpośrednio na teren, 

d) wykonanie tarasu - renowacja balustrady z uzupełnieniem tralek - zgodnie z  progra-

mem prac konserwatorskich,  

e) demontaż nieczynnych przewodów, rur i urządzeń instalacji, wsporników, krat, drzwi i 

ich elementów, 

f) wykonanie tymczasowej kotłowni na paliwo stałe (pellet, ekogroszek) wraz z remon-

tem pomieszczenia przeznaczonego na skład opału, 

g) wykonanie niezależnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomiesz-

czeń, 

h) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

i) naprawa sklepień, stropów, murów, tynków, 

j) wykonanie remontu podłóg , stropów i  posadzek, 

k) wykonanie podłóg, posadzek, tynków, 

l) wykonanie remontu schodów,  

m)  wykonanie  ścianek działowych i systemowych,  

n)  montaż stolarki drzwiowej typowej – zgodnie z rysunkiem 13Z i 14Z z zestawienia 

stolarki projektu zamiennego, 

o) wykonanie robót wykończeniowych, 

p) wykonanie instalacji elektrycznych. 

  Uwaga: 

Część prac, które są do wykonania w niniejszym postępowaniu należy wykonać zgod-

nie z projektem budowlanym podstawowym (np. naprawa stropu na belkach stalo-

wych nad pomieszczeniem nr 015, 016 – wg projektu budowlanego podstawowego - 

konstrukcja). 

1.6. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy 

na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbu-

dowania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Dopuszcza się wykorzystanie histo-

rycznych materiałów odzyskanych podczas prac remontowych. 

1.7. Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie projektu budowlanego,  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz innych danych np. uzyskanych 

w czasie wizji lokalnej w terenie.  

1.8. Dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót należy 

traktować pomocniczo. Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów oraz innych 
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prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wy-

łącznie Wykonawca. 

1.9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, w 

terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji robót. 

1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych 

oraz parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę 

materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z od-

powiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem okre-

ślonych materiałów i urządzeń. 

1.11. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób 

wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową wyłącznie na 

podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-

deks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje 

się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.  

1.12. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych 

osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez 

Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 1.11. powyżej. W ramach upraw-

nień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności: 

1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrud-

niania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 1.11. powyżej,  

2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiąz-

ków opisanych w ppkt 1.11. powyżej, 

3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 1.11. 

powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.  

 
1.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 
1.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 

6 i 7.  
1.15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy 

w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne 
materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy 
równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od 
zaprojektowanych. 

1.16. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

1.17. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona w 2020 r. roboty o wartości brutto 

ok. 700 tys. zł. 
 
 
 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 
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▪ 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

▪ 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

▪ 45262690-4  Remont starych budynków 

▪ 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne po-

dobne roboty specjalistyczne 

▪ 45320000-6 Roboty izolacyjne 

▪ 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

▪ 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

▪ 45410000-4 Tynkowanie 

▪ 45442100-8  Roboty malarskie 

▪ 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

▪ 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

▪ 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

▪ 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

▪ 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

▪ 45443000-4 Roboty elewacyjne 

▪ 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

▪ 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do In-
strukcji dla Wykonawców. Oferta musi obejmować całość zamówienia i spełniać następu-
jące warunki: 
1) musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, 
2) musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania 

ofert, 
3) musi być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i wa-

runków zamówienia, ze wszystkimi wymogami siwz oraz zasadami ustawy Prawo za-
mówień publicznych, 

4) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców muszą być składane w oryginale, inne dokumenty można składać w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś 
dokumentu, każda strona tego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność  
z oryginałem odpowiednio przez: 
▪ Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy,  
▪ inny podmiot, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych,   
▪ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
▪ podwykonawców 
w zakresie dokumentów, które ich dotyczą,  
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6) musi być zabezpieczona wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, kompu-

terze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upo-
ważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty 
stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez Wykonawcę 
lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

3. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z in-
nych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w jedną całość, ponadto wszystkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpi-
sującą ofertę. 

5. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wy-
konawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWA-
NIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 
UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z 
późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie związana z ofertą w sposób trwały. Wyko-
nawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych ak-
tów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie za-
adresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie. Koperta powinna posiadać 
również oznaczenia: 

oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: 

 Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne 

nie otwierać przed 24.09.2019 r. do godziny 1630 

oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdze-
nia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod wa-
runkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt XIV ppkt 1: 
▪ powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane, opie-

czętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt 6, a koperta musi być dodat-
kowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

▪ Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonaw-

cę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy.  

9. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. 
zm.) również mogą złożyć tylko jedną ofertę chyba, że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz 
z wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie – zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami – wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji 
ofertowej, a także do podpisania umowy. 

11. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy,  w tym dokonał wizji lokalnej obiektu.  

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać warunki: 
1) wynikające z art. 22 ust. 1,  
2) określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określo-
ne w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1) wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu skła-
dania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wyko-
nał co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na remoncie obiektów kubaturo-
wych, w tym przynajmniej dwie polegające na remoncie obiektu kubaturowego wpisa-
nego do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł każda. 

2)   osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym: 
kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego minimum 7 letnie doświadczenie w 
kierowaniu budową oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), 

3. Zamawiający nie będzie stosował wykluczeń, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub w 
przypadku spółki cywilnej:  
1) żaden z Wykonawców/wspólników spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
2) warunki wymienione w ppkt 2 powyżej Wykonawcy/wspólnicy spółki cywilnej mogą 

spełniać łącznie. 
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i 

dokumentów, jakie Wykonawcy są zobowiązani złożyć do oferty lub na wezwanie 
Zamawiającego. 

 
 
 

IV INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
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1.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2. 

1.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, na wezwanie 
Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III ppkt 2 siwz: 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowo-
dów 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 dokumen-
tów – inne dokumenty, 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-
go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wyko-
nania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno-
ści oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z  2019 r. 
poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 
3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 
3.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia: 
1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wyko-
nawców, 
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2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobo-
wiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy w Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 

4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępo-
waniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finanso-
wej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łą-
czącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował nie-
zbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiąza-
nie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na po-
trzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 

4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 zamieszcza informacje o tych podmio-
tach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1. 

4.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasa-
dach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, musi, na wezwa-
nie Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wy-
mienione w pkt IV ppkt 1.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

V  INFORMACJA O PODWYKONAWCACH. 

1. Wykonawca może przewidzieć wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców. 
2. W ofercie należy wskazać, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć pod-

wykonawcom oraz podać nazwę firm podwykonawców (jeżeli są znane w dniu składania 
oferty). 

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie deklaruje uczestnictwa podwykonawców przy realizacji 
zamówienia oznacza to, że nie przewiduje takiego sposobu wywiązania się z zobowiąza-
nia.  

 W takiej sytuacji w projekcie umowy zamieszczonym w rozdz. II do siwz w kwestiach do-
tyczących podwykonawców obowiązywać będzie Wykonawcę zapis § 6 ust. 1 (Brak pod-
wykonawców). 

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy po-
mocy podwykonawców musi wykazać w ofercie zakres rzeczowy i finansowy prac jakie 
wykona przy pomocy podwykonawcy. 
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 W takiej sytuacji, w projekcie umowy, zamieszczonym w rozdz. II do siwz, w kwestiach 
dotyczących podwykonawców, obowiązywać będzie Wykonawcę zapis § 6 ust. 1 (Podwy-
konawcy). 

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 
1) Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
a) umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może 

przewidywać wynagrodzenia dla podwykonawcy, którego wartość brutto przekra-
czać będzie wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy robót, przewidzianego za 
część robót objętą umową o podwykonawstwo, a jeżeli części takiej nie da się wy-
odrębnić na podstawie oferty Wykonawcy wraz z załącznikami, nie może przewidy-
wać wynagrodzenia podwykonawcy, które - samodzielnie lub wraz z wynagrodze-
niem innych podwykonawców - prowadziłoby do przekroczenia wartości wynagro-
dzenia Wykonawcy, określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonaw-
cą; w przypadku rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego, roboty win-
ny być zgodne z kategoriami określonymi w formularzu ofertowym Wykonawcy, a 
stawki jednostkowe nie mogą być wyższe, niż stawki jednostkowe określone przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym, 

b) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać zasad rozliczeń, które byłyby od-
mienne od zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

c) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać wykonania robót w sposób od-
mienny, od przyjętego w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w sposób odmienny od 
dokumentacji projektowej, z wykorzystaniem innych materiałów itp. 

2) Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowla-
nych lub urządzeń nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, z za-
strzeżeniem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

VI TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - w zależności od terminu określonego 

w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 270 dni od dnia podpisania umowy. 

VII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cenę oferty należy podać w PLN. Wszelkie rozliczenia finansowe będą prowadzone  
w PLN. 

2. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w opisie przedmiotu zamó-
wienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz wszystkich postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wartość netto, brutto oraz wartość podatku od towarów i usług za całość przedmiotu 
umowy należy podać w druku oferty – załącznik nr 1. W postępowaniu obowiązywać bę-
dzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Cena brutto (wyliczona zgodnie z ppkt 3) nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na 
inflację. Cena ta wraz z podanym w ofercie wydłużeniem okresu gwarancji oraz skróce-
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niem terminu wykonania robót będzie stanowić podstawę do porównania ofert i oblicze-
nia punktów zgodnie z kryterium oceny ofert. 

5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę, a w 
szczególności koszty zakupu materiałów, transportu, załadunku i rozładunku materiałów 
rozbiórkowych, wywozu oraz utylizacji odpadów, zabezpieczenia i ogrodzenia terenu bu-
dowy, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, robót przygotowawczych, porząd-
kowych, zabezpieczających, kosztów rusztowania, zagospodarowania i zabezpieczenia te-
renu budowy, urządzenia zaplecza budowy, urządzenia zaplecza socjalno-magazynowego 
terenu budowy oraz jego utrzymania, poboru wody, energii elektrycznej i ewentualnie 
zrzutu ścieków, wykonania prób, badań, geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnego pomia-
ru powykonawczego, zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonania robót, likwidacji 
skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie terenu robót oraz wszelkie 
inne koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy. Wykonaw-
ca powinien uwzględnić te składniki w cenie brutto oferty.  

6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania przedpłat na roboty. 
7. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opustów kwotowych ani procentowych od ceny 

ofertowej. 
 
VIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria wyboru oferty:  

a) cena (brutto) oferty podana w PLN - 60 % 

b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy* – 25 % 

*wydłużony okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach i nie może być 
dłuższy niż 36 miesięcy ponad wymagane 36 miesięcy 

c) skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia**– 15% 

** skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia musi być podane 
w pełnych dniach i nie może być dłuższe niż 60 dni. 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawcę, tj.:  

a) najniższej ceny (brutto) oferty w PLN wg wzoru: 

[(Cn : Cb) x 100 pkt] x 60 % 

Cn – cena najkorzystniejszej oferty 
Cb – cena oferty badanej 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60,00 pkt. 

b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy (w przedziale od 0 do 36 
miesięcy), wg wzoru: 

[(Gb: Gn ) x 100 pkt] x 25 % 

Gb – wydłużenie okresu gwarancji oferty badanej 
Gn – wydłużenie okresu gwarancji najkorzystniejszej oferty 
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Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 25,00 pkt. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje wydłużenia okresu gwarancji tzn. w 
druku oferty – załącznik nr 1 - wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce, ewentualnie 
wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.  

W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji o czas dłuższy 
niż dopuszczalne 36 miesięcy, Zamawiający jako wydłużenie okresu gwarancji uzna 36 
miesięcy i na podstawie tej liczby obliczy punkty. 

c) skrócenie terminu zakończenia realizacji zamówienia (w przedziale od 0 do 60 dni), wg 
wzoru: 

[(Tb: Tn ) x 100 pkt] x 15 % 

Tb – ilość dni, o które Wykonawca skróci termin realizacji zamówienia w oferty badanej 
Tn – ilość dni, o które Wykonawca skróci termin realizacji zamówienia w ofercie najko-

rzystniejszej  

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 15,00 pkt. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówie-
nia tzn. w druku oferty – załącznik nr 1 - wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce, 
ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) 
punktów.  

W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówienia o 
czas dłuższy niż dopuszczalne 60 dni, Zamawiający jako skrócenie terminu uzna 60 dni i 
na podstawie tej liczby obliczy punkty. 

OCENA KOŃCOWA  a) + b) + c) 

3. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt. 
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę 

punktów. 

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium może być wniesione w: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kre-

dytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze w poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-

wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U.  2019 r. poz. 310, 836, 572). 
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3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w ING Bank  Śląski nr 08 1050 1520 1000 0090 3034 2753.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji do oferty należy złożyć jej oryginał, 
który powinien znajdować się w jednej kopercie razem z ofertą, z zastrzeżeniem, że do-
kument gwarancji nie powinien być spięty trwale z resztą oferty. 

5. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofer-
tą. 

6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie oferty podane 
przez Zamawiającego w pkt II ppkt. 6. 

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX ppkt 9. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-
cych 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 Wy-
konawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwróco-
no wadium na podstawie pkt IX ppkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-

ślonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
12. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto), na cały okres rea-
lizacji umowy. 

13. Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie do-
puszcza wnoszenia zabezpieczenia w częściach. 

14. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku na-
stępujących formach: 
1) pieniężnej, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kre-

dytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze w poręczeniem 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 Przedsiębior-
czości. 
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15. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o za-

stawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
16. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. O/Sulechów nr 82 1020 5402 0000 0502 0027 
8960. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone 
zostały w projekcie umowy. 

X INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 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), 
2) osobiście, 
3) za pośrednictwem posłańca, 
4) za pomocą faksu, 
5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) - 
porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej – na adres: funda-
cja@palacbojadla.org. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Zamawiający oświadcza, że siwz, odpowiedzi na złożone pytania, modyfikacja siwz oraz 
odwołania dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz będą zamieszczane na 
stronie internetowej www.palacbojadla.org. 

XI OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WA-
RUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłoczne, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym dorę-
czono siwz oraz zamieści na stronie internetowej, na której została zamieszczona siwz. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść siwz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią 
siwz oraz zostanie  zamieszczona na stronie internetowej, na której została opublikowana 
siwz. 

http://www.palacbojadla.org/
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4. Jeżeli zmiana treści siwz spowoduje zmianę treść ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamó-
wieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
siwz oraz umieści tą zmianę na stronie internetowej. 

XII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawniona 
jest Pani Ewa Bydałek, w godzinach od 800 do 1600 w siedzibie Zamawiającego. 

XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpo-
czyna 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 Izbę orzeczenia.  

3. O zawieszeniu biegu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 800 do 1600, w ostatecz-
nym terminie do 24.09.2020 r. do godz. 1600. Sugeruje się, aby przed przyjazdem poin-
formować telefonicznie Panią Ewą Bydałek (tel. 797 389 339) ponieważ w siedzibie Za-
mawiającego może nie być nikt obecny. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną one zwrócone Wykonawcom 
niezwłocznie. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.09.2020 r. o godz. 1630 w swojej sie-
dzibie (adres podany na wstępie). 

XV INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

1. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jaw-
na. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający odczyta 
nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. 

3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyja-
śnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz treści złożonych ofert.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawar-

tych w ofertach. 
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5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz omyłki polega-
jące na niezgodności oferty z siwz niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - nie-
zwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków siwz i ustawy Prawo zamówień publicz-
nych przez Wykonawców i przez oferty. Oferty, które nie będą spełniać wymogów siwz 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

7. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, które-
go oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wezwać 
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. 

9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom okre-
ślonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i siwz oraz zo-
stała uznana za najkorzystniejszą. 

10. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, któ-
rego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca za-
mieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, któ-
rzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5, braku równoważności lub braku speł-
niania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiają-
cy określi miejsce i termin zawarcia umowy. 

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając informacje, o których mowa  
w ppkt 10 lit. a) i d) na swojej stronie internetowej www.palacbojadla.org.  

13. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę cywilną przed podpisaniem umowy 
musi być złożona umowa spółki, a w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum - 
umowa konsorcjum, zawierająca co najmniej: 
▪ określenie celu gospodarczego, 
▪ oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu za-

mówienia, gwarancji i rękojmi, 
▪ solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obej-

mującą okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 
▪ wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z je-

go członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi 
▪ zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

http://www.sulechow.pl/
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Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy za-
wartej pod warunkiem zawieszającym. 
W przypadku gdy umowa spółki cywilnej/konsorcjum została dołączona do oferty Wyko-
nawca nie musi jej ponownie przekazywać przez podpisaniem umowy z Zamawiającym. 

XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 
d) opisu przedmiotu zamówienia, 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać:  
a) czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z przepisami ustawy, 
b) zwięzłe przedstawienie zarzutów,  
c) żądanie, 
d) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla te-
go rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wnie-
sienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawia-
jącego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określo-
ny w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogło-
szenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVI ppkt 7 i 8 wnosi się w termi-
nie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.  
11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub za-
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niechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 
XVII MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE 

1. Zamawiający – niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów pra-
wa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie 
dotyczących: 
1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa 

będzie w przypadku: 
a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie robót, przy czym 
za znaczne opóźnienie uznaje się termin min. 14 dni, 

b) wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub 
przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów,  
z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wyko-
nawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wy-
konawcę przepisów prawa, 

e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projek-
towej ma wpływ na termin wykonania umowy, 

f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, fragmen-
tami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji projektowej, 
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami lub 
sztuką budowlaną, 

g) wystąpienia w trakcie wykonywania robót odkrycia, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin,  

h) konieczności prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usunię-
cia niewypałów lub niewybuchów, wystąpienia odmiennych od przyjętych w doku-
mentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych, 

i) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na 
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, 

j) zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to dzia-
łania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

k) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających istotnie na przedłużenie cza-
su realizacji przedmiotu umowy, 
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l) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 
2) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w przypadku: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, 
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; 
pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczę-
dzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-
nych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej,    

c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-
nych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 

3) zmiany kierownika budowy – zmiana kierownika budowy następować może na wnio-
sek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego; osoba proponowana na to stanowi-
sko musi spełniać wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4) zmiany stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek po-
datku na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany 
(podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia określonego umową, przy 
czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości po-
datku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawiającego i Wyko-
nawcę, 

5) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu zamówie-
nia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca 
nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy 
podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy po-
mocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany 
tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie 
zmiany umowy dotyczącej zlecania usług podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni 
się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchy-
lenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względ-
nie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – z zastrzeżeniem prze-
pisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołu-
jących potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych rozwiązań 
technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równo-
rzędnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicz-
nym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których mowa powyżej, dokonywane są każdorazowo 
w drodze zgodnych oświadczeń woli stron, sporządzanych w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych 
przepisami prawa. 
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XVIII KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Fundacja Pałac Bojadła, ul. Kościelna 1, 66-130 

Bojadła, tel. 664 800 342. 
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rewitalizację 
Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne, jak również w celu realizacji praw 
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z 
dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 poz. 1843, 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.  

4) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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Załącznik nr 1 

OFERTA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

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

Fundacja Pałac Bojadła 
ul. Kościelna 1 
66-130 Bojadła 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: „Rewita-

lizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne”, oferujemy wykonanie za-
mówienia za cenę:  
 

Wartość netto  
w zł 

Kwota podatku VAT  
w zł 

Cena brutto  
w zł 

   

Słownie brutto: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 
 

Opis 
Okres wydłużenia gwarancji podany w miesiącach  

w przedziale od 0 do 36 miesięcy 

Wydłużenie okresu gwarancji  
ponad wymagane 36 miesięcy 

 

Wydłużenie okresu gwarancji musi być podane w pełnych miesiącach i nie może być dłuższe niż 36 miesięcy ponad 
wymagane 36 miesięcy. 
W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje wydłużenia okresu gwarancji tzn. wpisze „0” (zero) lub zostawi 
puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol, to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.  
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji o czas dłuższy niż dopuszczalne 36 mie-
sięcy, Zamawiający jako wydłużenie okresu gwarancji uzna 36 miesięcy. 

 

Opis 
Ilość dni, o które Wykonawca skróci termin  

realizacji zamówienia 
w przedziale od 0 do 60 dni 

Skrócenie terminu zakończenia 
realizacji zamówienia  

 

Skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia musi być podane w pełnych dniach i nie może 

być dłuższe niż 60 dni. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówienia tzn. wpisze „0” (zero) lub 
zostawi puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.  
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówienia o czas dłuższy niż dopusz-
czalne 60 dni, Zamawiający jako skrócenie terminu uzna 60 dni i na podstawie tej liczby obliczy punkty. 
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1. Oświadczamy, że  
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia, 
c) zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wyko-

nawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projek-
cie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

d) wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 

e) jestem małym/średnim przedsiębiorcą**: 
 TAK 
 NIE 

f) zakres zamówienia wykonamy przy pomocy podwykonawcy/własnymi siłami**: 

▪ część zamówienia wykonywana przez podwykonawców …………………….….. 

▪ wartość części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców  ...................... 

▪ nazwa firmy podwykonawcy ……………………………….. (podać jeżeli są już znani w momencie składania 

oferty). 

2. Wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zostało 
wniesione w dniu ........................................ w formie ............................................ 

3. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione 
przez nas wadium podlega przepadkowi. 

4. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, na cały okres realizacji umowy, w formie …………………… 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 

 

1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stoso-
wania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) .................................................... 

(2) .................................................... 

(3) .................................................... 

 
 
 
 
 
....................................................          .............................................. 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych         (podpisy osób uprawnionych do  
   do reprezentowania Wykonawcy)            reprezentowania Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 
 

dnia ..................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a 
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DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa: ................................................................................................................................... 

2. Siedziba: ................................................................................................................................ 

3. NIP: ................................................................ 

4. REGON: .......................................................... 

5. Tel .................................................................. 

6. Fax: .................................................................  

7. e-mail: …………………………………………………………………………………….. 

8. Numer wpisu do właściwego rejestru: 

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

9. Nazwa banku i numer konta bankowego: 

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

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

10. Osoba/osoby, które będą podpisywać umowę (imię i nazwisko oraz stanowisko): 

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

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

9. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów z Zamawiającym przez okres obo-

wiązywania umowy ...................................., tel. ............................................. 

10. W przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (np. konsorcjum, 
spółka cywilna) ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia jest: 

imię i nazwisko ............................... 

stanowisko ...................................... 

tel./fax ............................................. 
 
 
 

...............................................         .......................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych      (podpisy osób uprawnionych do  
   do reprezentowania Wykonawcy)         reprezentowania Wykonawcy)  

 
dnia .................................. 
 

Załącznik nr 2 
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Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 

 

Wykonawca: 

 

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

………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania 
pod nazwą: „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” (nr po-
stępowania Fundacja 1/2020) prowadzonego przez Fundację Pałac Bojadła z siedzibą w  Bo-
jadłach, ul. Kościelna 1 oświadczam, co następuje: 
 

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie pod-

stawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocze-

śnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze*: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiają-

cego w rozdziale I pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 

 

 

 

2. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKO-

NAWCA:* 
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a) oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniej-

szym postępowaniu, tj.: …………………………….…………………………………….…………..………. 

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

……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, okre-

ślonych przez Zamawiającego w ……………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jed-

nostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach nastę-

pującego/ych podmiotu/ów: ……………………………….………………………………….………… 

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

………………………………………………….…………………….……..…………………………………………………., 

w następującym zakresie: …………………………..…………………….…….……………………………….… 

…………………………………………………………………………….…….……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wpro-

wadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

* wypełnić jeżeli dotyczy 

 

 

 

 

…………….…….…., dnia …………………. r.  
(miejscowość) 

 

 

               ………………………………………… 
(podpis) 
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ROZDZIAŁ II 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT UMOWY 
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ROZDZIAŁ III 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIARY ROBÓT 
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ROZDZIAŁ IV 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


