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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305205-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 147-305205

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3
Osoba do kontaktów: Dariusz Matlak
00-495 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 226295271
E-mail: dmatlak@muzeumwp.pl 
Faks:  +48 226285843
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.muzeumwp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ul.
Dymińska 13, 01-783 Warszawa.

mailto:dmatlak@muzeumwp.pl
www.muzeumwp.pl
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Kod NUTS PL911

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Zamówienie dotyczy budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul.
Dymińskiej 13 w Warszawie, na którą składają się:
(1) budowa Południowego Pawilonu Wystawowego MWP;
(2) budowa parkingu podziemnego pod Placem Gwardii;
(3) budowa Placu Gwardii;
(4) dokończenie budowy bramy wjazdowej z tunelem;
(5) budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych, elektroenergetycznych i teletechnicznych;
(6) budowa i przebudowa dróg, placów i chodników;
(7) rewitalizacja oraz wykonanie zieleni i zagospodarowania terenu;
(8) rozbiórka siedmiu obiektów budowlanych, tj. obiektów o numerach ewidencyjnych: 22, 41, 74 (w części), 79,
89, 97 i 99 (dawniej nr 75) oraz reliktów dawnej zabudowy koszarowej;
(9) wykonanie innych robót określonych w umowie i w załącznikach do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
(1) w projektach budowlanych, stanowiących załączniki nr 16-44 do SIWZ;
(2) w projektach wykonawczych, stanowiących załączniki nr 45-84 do SIWZ;
(3) w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ;
(4) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 115-205
do SIWZ;
(5) w decyzjach administracyjnych stanowiących załączniki nr 206-217 do SIWZ;
(6) w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.
(7) w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ;
(8) w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ;
3. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona w granicach Cytadeli Warszawskiej, jest wpisana
do rejestru zabytków jako część „Cytadeli łącznie z bramami, murami i umocnieniami” na podstawie decyzji nr
A/59/1 z dnia 1.7.1965 r.
4. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona w granicach Cytadeli Warszawskiej, obejmująca
działki ewidencyjne nr 1/1, 1/2, 1/3 w obrębie 7-01-17 oraz nr 11 w obrębie 7-01-18, stanowi „teren zamknięty”
w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z
2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).
5. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona poza granicami Cytadeli Warszawskiej,
obejmująca działki ewidencyjne nr 12 w obrębie 7-01-18, nr 2 w obrębie 7-01-17, nr 16 w obrębie 7-01-16, nr
6/1 w obrębie 7-01-21, nr 32 w obrębie 7-01-21, nr 29 w obrębie 7-01-16, nr 26 w obrębie 7-01-16 nie stanowi
„terenu zamkniętego” w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45100000, 45300000, 45400000, 77300000, 98300000
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap obejmuje:
(1) budowę Południowego Pawilonu Wystawowego MWP;
(2) budowę parkingu podziemnego pod Placem Gwardii;
(3) budowę Placu Gwardii;
(4) dokończenie budowy bramy wjazdowej z tunelem;
(5) budowę i przebudowę sieci oraz przyłączy infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych, elektroenergetycznych i teletechnicznych;
(6) budowę i przebudowę dróg, placów i chodników;
(7) rewitalizację oraz wykonanie zieleni i zagospodarowania terenu;
(8) rozbiórkę siedmiu obiektów budowlanych, tj. obiektów o numerach ewidencyjnych: 22, 41, 74 (w części), 79,
89, 97 i 99 (dawniej nr 75) oraz reliktów dawnej zabudowy koszarowej;
(9) wykonanie innych robót określonych w umowie i w załącznikach do umowy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 200 000 000 i 300 000 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.12.2017. Zakończenie 31.10.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych) przez
każdego wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia samodzielnie albo łącznie przez wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach
bankowych, w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o charakterze pieniężnym, w
gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o numerze: 29 1130 1017 0020 0987 9520 0010.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego przy Al.
Jerozolimskich 3 w Warszawie, w kancelarii jawnej (pokój nr 24 na parterze), jednocześnie z ofertą, jednakże
bez łączenia w sposób trwały z pozostałymi stronami oferty albo w odrębnej przesyłce.
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5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane przez zamawiającego za prawidłowo
wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą wynikać co najmniej następujące informacje:
(1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium w przypadku za-istnienia co najmniej
jednej okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych;
(2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż w terminie do 30 dni
od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zamawiającego, in-formującego o zaistnieniu co najmniej
jednej okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych;
(3) beneficjentem kwoty wadium będzie Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495
Warszawa;
(4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało charakter bezwarunkowy i
nieodwołalny;
(5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować co najmniej okres
związania ofertą.
6. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.9.2017 r. do godz. 11:00., przy czym za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego,
natomiast za termin wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału
dokumentu do kancelarii jawnej w siedzibie zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Łączne wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.4.1964 r. –
Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
2. W związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia brutto obejmuje wszelkie koszty i
wszelkie ryzyka związane z wykonaniem zamówienia objętego umową, w tym również wartość wzrostu cen
materiałów i usług.
3. W związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia brutto nie podlega jakimkolwiek
zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem przypadków określonych w § 20 umowy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielanie Wykonawcy zaliczek na poczet łącznego wynagrodzenia.
5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy składa się z wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowiącego sumę
pozycji z tabeli wartości elementów scalonych, będącej załącznikiem do umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności łącznego wynagrodzenia w częściach.
7. Podstawę określenia wysokości poszczególnych części wynagrodzenia stanowią wartości netto w kolumnie
C, wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D oraz wartości brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach
oznaczonych literą „W” w kolumnie B w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik do
umowy.
8. Podstawy do określenia wysokości poszczególnych części wynagrodzenia nie stanowią wartości netto w
kolumnie C, wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D oraz wartości brutto w kolumnie E, zawarte w
pozycjach oznaczonych literą „N” w kolumnie B z uwagi na fakt, iż stanowią jedynie podsumowanie wartości
wynikających z pozycji oznaczonych literą „W” w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik do
umowy.
9. Wartości brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych literą „W” oraz literą „N” w kolumnie B w
tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik do umowy, nie podlegają jakimkolwiek zmianom
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lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem przypadków określonych w § 20 umowy oraz z wyjątkiem przypadków
określonych w przepisach prawa.
10. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje
się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę częściową na kwotę stanowiącą sumę wartości
robót budowlanych z tych pozycji oznaczonych literą „W” w kolumnie B tabeli wartości elementów scalonych,
stanowiącej załącznik do umowy, których wykonywanie zostało w całości zakończone w danym miesiącu
kalendarzowym i które zostały objęte protokołem częściowego odbioru robót budowlanych dotyczącym danego
miesiąca kalendarzowego.
11. W przypadku, gdy suma wartości brutto faktur częściowych wystawionych od początku danego roku
kalendarzowego przekroczyłaby maksymalną część łącznego wynagrodzenia, która może zostać wypłacona
Wykonawcy w tym roku kalendarzowym Wykonawca zobowiązuje się ująć wartość robót przekraczających tą
maksymalną wartość, których wykonywanie zostało w całości zakończone w danym roku kalendarzowym w
pierwszej fakturze częściowej w następnym roku kalendarzowym.
12. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych na sumę nie większą niż 95 % kwoty
łącznego wynagrodzenia brutto.
13. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje
się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
kwotą łącznego wynagrodzenia, a sumą wartości faktur częściowych, wystawionych w okresie od dnia
podpisania niniejszej umowy do dnia wystawienia faktury końcowej.
14. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 30 dni od otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokołem częściowego odbioru
robót budowlanych albo protokołem końcowego odbioru robót budowanych, a także wraz z dowodami
potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub oświadczeniem wskazującym, że
podwykonawcy nie posiadają wymagalnych wynagrodzeń wobec Wykonawcy.
15. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
16. Za datę dokonania płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
17. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć do oferty
pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.
4. Zamawiający nie wymaga przyjęcia określonej formy prawnej przez grupę Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub którym zostanie udzielone zamówienie.
5. W przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia podpisanie
umowy nastąpi nie wcześniej niż po przygotowaniu przez wybranych wykonawców i zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej zapis o solidarnej
odpowiedzialności każdego z wykonawców wobec zamawiającego za zobowiązania wynikające z umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są
zobowiązani do przekazania Zamawiającemu żadnych oświadczeń i dokumentów, poza Jednolitym Europejskim
Dokumentem Zamówienia.
2. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za
spełniony w przypadku przekazania Zamawiającemu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, wszyscy
wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przekazać Zamawiającemu dopiero po
otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty:
(1) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz aktywa i zobowiązania, za okres ostatnich
3 lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres;
(2) oświadczenie w sprawie wysokości obrotów, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 4 do
SIWZ;
(3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
(4) dokument lub dokumenty, potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów określonych w pkt 1, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zostanie uznany za spełniony w przypadku spełnienia przez poszczególnych wykonawców minimalnego
poziomu zdolności, tj.
(a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku w treści Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia lub polegania na zasobach lub sytuacji innych podmiotów oraz przekazania pisemnego
zobowiązania tych innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia;
(b) w przypadku osiągnięcia w okresie ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznych obrotów na kwotę nie mniejszą niż 300 000 000
PLN netto (trzysta milionów złotych), rozumianych jako przychody netto ze sprzedaży, o których mowa w pozycji
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub w pozycji „Przychód netto ze sprzedaży i
zrównane z nim” w „Rachunkach zysków i strat” lub o których mowa w treści innych dokumentów określających
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przychód netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten
okres;
(c) w przypadku posiadania środków finansowych w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 20 000 000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) lub w przypadku
posiadania zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 PLN (dwadzieścia milionów złotych);
(d) w przypadku posiadania aktualnego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 PLN (dwadzieścia milionów złotych).
2. W przypadku wyrażenia przez wykonawcę jakiejkolwiek kwoty w innej walucie niż w złotych poszczególne
warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli kwota wyrażona w innej walucie będzie
nie mniejsza niż kwota wyrażona w złotych, po przeliczeniu na złote według średniego kursu tej innej waluty,
podanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli A w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. W przypadku wszystkich wykonawców ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, zostanie
dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wymienionych przekazanych Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony
Zamawiającego.
4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla wszystkich wykonawców.
5. W przypadku wykonawców polegających na zasobach lub sytuacji innych podmiotów ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla danego wykonawcy i dla podmiotów, które
zobowiązały się do oddania temu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać
Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego następujące oświadczenia i
dokumenty:
(1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dziesięciu 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, sporządzony
według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, oraz dowody określające, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami potwierdzającymi te
okoliczności są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
(2) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie-zbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony w przypadku spełnienia przez
poszczególnych wykonawców minimalnego poziomu zdolności, tj.
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(a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku w treści Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia lub polegania na zasobach lub sytuacji innych podmiotów oraz przekazania pisemnego
zobowiązania tych innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia;
(b) w przypadku wykonania w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: (aa) co najmniej dwóch dowolnych robót
budowlanych o wartości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto każda (czterdzieści milionów złotych), (bb) co
najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie „budynków użyteczności publicznej” w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda (dwadzieścia milionów złotych), (cc) co najmniej jednej roboty
budowlanej, polegającej na instalacji gruntowych pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN
brutto (jeden milion złotych), (dd) co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu co najmniej
jednego pionowego elementu konstrukcyjnego z betonu architektonicznego, wylewanego na budowie, o
dowolnej wartości, o wysokości nie mniejszej niż 5 m oraz o powierzchni nie mniejszej niż 20 m² oraz (ee)
załączenia dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
zawierających informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dopuszczalne jest, aby dowolne roboty budowlane o powyższej wartości,
jak i roboty budowlane polegające na budowie „budynków użyteczności publicznej” o powyższej wartości,
jak też roboty budowlane polegające na instalacji gruntowych pomp ciepła o powyższej wartości, jak również
roboty budowlane polegające na wykonaniu co najmniej jednego pionowego elementu konstrukcyjnego z
betonu architektonicznego, wylewanego na budowie, o dowolnej wartości i o powyższych parametrach, zostały
wykonane zarówno w ramach pojedynczej inwestycji, jak i w ramach odrębnych inwestycji;
(c) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
budowy, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch dowolnych robót budowlanych o wartości
nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto każda (czterdzieści milionów złotych), w tym co najmniej dwóch
robót budowlanych polegających na budowie „budynków użyteczności publicznej” w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej
niż 20 000 000 PLN brutto każda (dwadzieścia milionów złotych), przy czym dopuszczalne jest, aby dowolne
roboty budowlane o powyższej wartości, jak również roboty budowlane polegające na budowie „budynków
użyteczności publicznej” o powyższej wartości zostały wykonane zarówno w ramach pojedynczej inwestycji, jak
i w ramach odrębnych inwestycji;
(d) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności
kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy
lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż
5 000 000 PLN brutto (pięć milionów złotych);
(e) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą jednocześnie
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(aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz (bb) doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w
zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych, o wartości nie mniejszej niż 5
000 000 PLN brutto (pięć milionów złotych);
(f) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie drogowym, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie drogowym o
wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto (trzy miliony złotych);
(g) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w za-kresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń
telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda (dwa miliony złotych);
(h) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
prac konserwatorskich, posiadającą jednocześnie (aa) wykształcenie wyższe, polegające na ukończeniu
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł
sztuki lub konserwacji zabytków (bb) doświadczenie, nabyte po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po
zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, polegające na tym, iż przez co najmniej 9
miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (sto tysięcy złotych), prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o
których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) albo osobę posiadającą jednocześnie (cc) – w dziedzinach nieobjętych
programem studiów wyższych – świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy
albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach
odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie oraz (d)
doświadczenie polegające na tym, iż przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (sto tysięcy złotych),
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach, zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa
w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz.
1446 z późn. zm.);
(i) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika
robót w zakresie zieleni, posiadającą jednocześnie (aa) wyższe wykształcenie w zakresie architektury
krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie
zieleni przy realizacji co najmniej jednej roboty w zakresie zieleni o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN
brutto (pięćset tysięcy złotych), w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty w zakresie
realizacji tzw. „zielonych dachów” o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (sto tysięcy złotych), przy
czym dopuszczalne jest, aby roboty w zakresie zieleni o powyższej wartości, jak również roboty w zakresie
realizacji tzw. „zielonych dachów” o powyższej wartości zostały wykonane zarówno w ramach pojedynczej
inwestycji, jak i w ramach odrębnych inwestycji;
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2. W przypadku wyrażenia przez wykonawcę jakiejkolwiek kwoty w innej walucie niż w złotych poszczególne
warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli kwota wyrażona w innej walucie będzie
nie mniejsza niż kwota wyrażona w złotych, po przeliczeniu na złote według średniego kursu tej innej waluty,
podanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli A w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. W przypadku wszystkich wykonawców ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, zostanie
dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wymienionych przekazanych Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony
Zamawiającego.
4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla wszystkich wykonawców.
5. W przypadku wykonawców polegających na zasobach lub sytuacji innych podmiotów ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla danego wykonawcy i dla podmiotów, które
zobowiązały się do oddania temu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita brutto. Waga 60
2. Okres podstawowy gwarancji jakości. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-7/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.9.2017 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.9.2017 - 11:30
Miejscowość:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na
dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Każdy z wykonawców zainteresowanych przygotowaniem oferty jest uprawniony do udziału w wizji lokalnej
terenu inwestycji w dniu 23.8.2017 r. pomiędzy godz. 09:00 a godz. 15:00 lub w dniu 24.8.2017 r. pomiędzy
godz. 09:00 a godz. 15:00.
2. W celu udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 22.7.2017
r. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji, numer faksu lub adres poczty
elektronicznej wskazane przez zamawiającego w pkt VII.3. SIWZ.
3. W zgłoszeniu do udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy podać: (1) firmę wykonawcy, (2) imiona i
nazwiska osób wyznaczonych do udziału w wizji lokalnej, (3) adresy osób wyznaczonych do udziału w wizji
lokalnej, zapisane w ich dokumentach tożsamości (4) nazwy, rodzaje i serie dokumentów tożsamości, (5)
nazwy, rodzaje i numery seryjne sprzętu wnoszonego na wizję lokalną, tj. laptopów, telefonów komórkowych,
kamer, aparatów fotograficznych lub innego sprzętu do rejestrowania obrazu lub dźwięku.
4. Wszelkie błędy wykryte w treści załączników do SIWZ w trakcie przygotowywania oferty należy zgłosić
zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
5. Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Ofertę należy przygotować i złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
9. Wszystkie strony oferty należy połączyć w sposób trwały.
10. Wszystkie zapisane strony oferty należy kolejno ponumerować.
11. Ofertę należy podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, przy czym jeżeli
uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, należy
dodatkowo dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.
12. Wszelkie poprawki, przekreślenia, dopiski i inne zmiany w treści oferty należy podpisać przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić jednego z
wykonawców pełnomocnikiem do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty
pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.
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14. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania całości
zamówienia podwykonawcom.
15. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom.
16. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że zamawiający nie zastrzega, aby wykonanie którejkolwiek
części zamówienia nie mogło być powierzone podwykonawcom.
17. Do oferty należy załączyć Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, o których mowa w pkt VI.1-5
SIWZ, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt VI.1-5 SIWZ.
18. W treści formularza ofertowego lub w treści Jednolitego Europejskiego Dokumentu Za-mówienia albo w
obydwu dokumentach jednocześnie albo w innym miejscu oferty należy wskazać, czy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ewentualnie wskazać zakres tych zasobów lub
sytuacji.
19. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy załączyć pisemne zobowiązania tych innych
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt VI.6-7 SIWZ.
20. W treści formularza ofertowego lub w treści Jednolitego Europejskiego Dokumentu Za-mówienia albo
w obydwu dokumentach jednocześnie albo w innym miejscu oferty należy wskazać co najmniej firmy
podwykonawców oraz nazwy części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
21. Do oferty nie należy załączać oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt VI.8-11 SIWZ.
22. Do oferty nie należy załączać oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt VI.13-34 SIWZ.
23. Do oferty należy załączyć tabelę wartości elementów scalonych w formie oryginału sporządzoną według
wzoru określonego w załączniku nr 13 do SIWZ, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.
24. W celu ułatwienia i przyśpieszenia oceny oferty przez zamawiającego do oferty można załączyć tabelę
wartości elementów scalonych w formie elektronicznej w formacie
„xls” na płycie CD lub DVD, przy czym niedołączenie tej tabeli w formie elektronicznej nie spowoduje żadnych
negatywnych skutków dla wykonawcy.
25. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony w sposób określony w pkt XII SIWZ, zgodnie
z przedmiarami robót, stanowiącymi załączniki nr 85-114 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.
26. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że tabela wartości elementów scalonych oraz kosztorys ofertowy
nie stanowią oświadczeń i dokumentów podlegających złożeniu lub uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 1, 2
lub 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
27. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć wydruk potwierdzenia
przelewu kwoty wadium i połączyć w sposób trwały z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę.
28. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna do oferty należy załączyć oryginał dokumentu
wadium, jeśli nie został dostarczony do siedziby zamawiającego w odrębnej przesyłce, jednakże oryginału
dokumentu wadium nie należy łączyć w sposób trwały z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę,
lecz pozostawić odrębnie w tym samym zamkniętym opakowaniu.
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29. W przypadku, gdy oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wyraźnie wydzielić te informacje do odrębnej części
oferty i zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji podawanych podczas
otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
30. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że długość okresu podstawowego gwarancji jakości określa się w
miesiącach, liczonych od momentu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
31. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że długość okresu podstawowego gwarancji jakości nie może
przekroczyć 120 miesięcy, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
32. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię
i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści:
„Oferta na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap. Nie otwierać do dnia 12.9.2017 r. do godz. 11:00”.
33. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
tj. wykażą brak podstaw do ich wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art.
24 ust. 7-11 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
34. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku odo którego
zachodzi co najmniej jedna z obowiązkowych podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 w związku z art.
24 ust. 7-11 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
35. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę w stosunku odo
którego zachodzi co najmniej jedna z fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 w
związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający wykluczy
wykonawcę:
(1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-stępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
(2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
(3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, uprawnione do reprezentowania wyko-nawcy pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust. 1 pkt 2–4 tej ustawy z:
(a) Zamawiającym,
(b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
(c) członkami komisji przetargowej,
(d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a tej ustawy
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— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
(4) 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 z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
(5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
(6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
(7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
(8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
36. W przypadku wszystkich wykonawców ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt VI SIWZ, z zastrzeżeniem
pkt V.11 oraz pkt V.12 SIWZ.
37. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1
i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana
odrębnie dla każdego z wykonawców.
38. W przypadku wykonawców polegających na zasobach lub sytuacji innych podmiotów ocena wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w
art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
zostanie dokonana odrębnie dla danego wykonawcy oraz odrębnie dla każdego podmiotu, który zobowiązał
się do oddania temu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia.
39. Podwykonawcy, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia, a nie polegają
na ich zasobach lub sytuacji w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie podlegają
ocenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
40. 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.
41. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
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42. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszyscy wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
43. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie oryginału, podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.
44. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia, w formie oryginału, sporządzony odrębnie dla każdego z wykonawców,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego dotyczy dany Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia.
45. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-stępowaniu polegają
na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani dołączyć do oferty Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia, w formie oryginału, sporządzonego odrębnie dla każdego takiego podmiotu, podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu, którego dotyczy dany Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia.
46. Wszyscy wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia pod-wykonawcom, a nie
polegają na zasobach lub sytuacji tych podwykonawców w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, nie są zobowiązani do dołączania do oferty Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia,
dotyczących tych podwykonawców.
47. Wszyscy wykonawcy polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów są zobowiązani dołączyć do oferty pisemne zobowiązania tych innych
podmiotów do oddania wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia.
48. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty te pisemne zobowiązania innych podmiotów w
formie oryginału, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu, który udzielił
danego zobowiązania.
49. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
są zobowiązani przekazać Zamawiającemu z własnej inicjatywy oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr
3 do SIWZ, niezwłocznie po otwarciu ofert, lecz nie później niż w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego informacji na stronie internetowej o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cenach i okresach
podstawowych gwarancji jakości, zawartych w ofertach, przy czym w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
50. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani prze-kazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
formie oryginału, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
51. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie
oryginału, sporządzonego odrębnie dla każdego z wykonawców, podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, którego dotyczy dane oświadczenie.
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52. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-stępowaniu polegają
na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, nie są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu oświadczeń o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonych przez te podmioty.
53. Wszyscy wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia pod-wykonawcom, a nie
polegają na zasobach lub sytuacji tych podwykonawców w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, nie są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu oświadczeń o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonych przez tych podwykonawców.
54. W celu oceny, czy wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będą dysponowali
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz w celu
oceny, czy stosunek łączący tych wykonawców z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, wykonawcy ci są zobowiązani przekazać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony
Za-mawiającego dokumenty, które określają:
(1) zakres dostępnych danemu wykonawcy zasobów innego podmiotu;
(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez danego 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 do-świadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności do-tyczą.
55. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać
Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego następujące oświadczenia i
dokumenty:
(1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 tej ustawy, tj. za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
(3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
(4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
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(5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
(6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ;
(7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 9
do SIWZ;
(8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. wymierzającej karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN,
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ;
(9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone według
wzoru określonego w załączniku nr 11 do SIWZ;
56. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać
Zamawiającemu oświadczenia wymienione w pkt VI.15, w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ w formie oryginałów,
podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
57. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani prze-kazać
Zamawiającemu dokumenty, wymienione w pkt VI.15, w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ w formie oryginałów
lub kserokopii, poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.
58. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać Zamawiającemu
dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI.15 i
w pkt VI.17 SIWZ, sporządzone łącznie dla wszystkich wykonawców.
59. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać Zamawiającemu
dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI.18
SIWZ, sporządzone odrębnie dla każdego z wykonawców.
60. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać Zamawiającemu
oświadczenia wymienione w pkt VI.15, w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ w formie oryginałów, podpisanych
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego dotyczy dane oświadczenie.
61. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przekazać Zamawiającemu
dokumenty, wymienione w pkt VI.15, w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego
dotyczy dany dokument.
62. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają
na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani przekazać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu
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wezwania ze strony Zamawiającego wyłącznie oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI.18 SIWZ,
dotyczące każdego z tych podmiotów.
63. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-stępowaniu polegają
na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są uprawnieni, jednakże nie są zobowiązani do przekazania
Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI.15 i w pkt VI.17 SIWZ, dotyczących tych
podmiotów, z wyjątkiem pisemnych zobowiązań tych innych podmiotów do oddania wykonawcom do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, dołączonych do oferty oraz z wyjątkiem
dokumentów określonych w pkt VI.13. SIWZ.
64. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-stępowaniu polegają
na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani przekazać Zamawiającemu oświadczenia
wymienione w pkt VI.15, w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ, dotyczące tych podmiotów, w formie oryginałów,
podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego dane oświadczenie dotyczy.
65. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-stępowaniu
polegają na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani przekazać Zamawiającemu dokumenty
wymienione w pkt VI.15, w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ, dotyczące tych podmiotów, w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu,
którego dotyczy dany dokument.
66. Wszyscy wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia pod-wykonawcom, a nie
polegają na zasobach lub sytuacji tych podwykonawców w celu po-twierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, nie są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu żadnych oświadczeń i dokumentów
wymienionych w pkt VI.15, w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ, dotyczących tych podwykonawców.
67. W przypadku, gdy po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego którykolwiek wykonawca nie
przekaże Zamawiającemu odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, Zamawiający pobierze samodzielnie te dokumenty z bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego
lub z bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
68. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są
zobowiązani dołączyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie oryginału, podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
69. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są
zobowiązani przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w formie oryginału, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
70. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są
zobowiązani przekazać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI.15 oraz w pkt VI.17 SIWZ oraz wszystkie oświadczenia
wymienione w pkt VI.18 ppkt 5-9, a – zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.18 ppkt 1-4 – następujące
dokumenty:
(1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt VI.18 ppkt 1 – informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(2) zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.18 ppkt 2 i 3 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
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organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
(3) zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.18 ppkt 4 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
71. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.33 ppkt 1-3,
wykonawca jest zobowiązany zastąpić 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, w terminach wynikających odpowiednio z pkt VI.33 ppkt 1-3.
72. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt VI.18 ppkt 1 SIWZ jest zobowiązany przekazać Za-mawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze
strony Zamawiającego dokument, o którym mowa w pkt VI.33 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
za-mieszkania tej osoby.
73. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
74. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
75. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, odnoszą się do dostaw i nie mają związku z niniejszym postępowaniem.
76. Zamówienia, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, odnoszą się do zamówień sektorowych i nie mają związku z niniejszym postępowaniem.
77. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem: www.muzeumwp.pl
78.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
79. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ani nie wymaga składania ofert wariantowych.
80. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
81. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
82. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
83. Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję, związaną z niniejszym postępowaniem, przesyłaną w
formie elektronicznej, należy kierować na adres poczty elektronicznej: „przetarg@muzeumwp.pl ”.
84. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w kancelarii
jawnej (pokój nr 24 na parterze), za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
85. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 12.9.2017 r. do godz. 11:00.

www.muzeumwp.pl
mailto:przetarg@muzeumwp.pl
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86. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 12.9.2017 r. do godz. 11:30. w siedzibie Zamawiającego przy Al.
Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego.
87. Zamawiający przewiduje i dopuszcza zmiany umowy w przypadkach i na warunkach szczegółowo
opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.8.2017


