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I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 
 
Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 
701-005-35-04, REGON: 140861819, tel. + 48 22-629-52-71, fax. +48 22-628-58-43, adres 
strony internetowej: „www.muzeumwp.pl”. 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami  
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap. 
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. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV) został zawarty w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 85-
114 do SIWZ oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych, stanowiących załączniki nr 115-205 do SIWZ. 

4. Zamawiający oświadcza, że według stanu na dzień zatwierdzania niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nie posiada potwierdzenia ostateczności decyzji o po-
zwoleniu na budowę, wymienionej w pkt XIV.3 ppkt (14) SIWZ, a jego uzyskanie i prze-
kazanie wybranemu wykonawcy nastąpi nie później niż do dnia zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego. 

5. Zamawiający oświadcza, że według stanu na dzień zatwierdzania niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nie posiada decyzji o pozwoleniu na budowę i zezwole-
niu na prowadzenie badań archeologicznych, wymienionych w pkt XIV.3 ppkt (15)-(40) 
SIWZ, a ich uzyskanie i przekazanie wybranemu wykonawcy, wraz z potwierdzeniem ich 
ostateczności, nastąpi nie później niż do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. Zamawiający oświadcza, że zamówienie będzie realizowane częściowo na terenie za-
mkniętym oraz częściowo na terenie otwartym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 
1629 z późn. zm.). 

7. Zamawiający oświadcza, że wykreślenia w projektach budowlanych, stanowiących za-
łączniki nr 23-26 do SIWZ, zostały spowodowane stanowiskiem organów wydających de-
cyzje o pozwoleniu na budowę co do konieczności pozostawienia w poszczególnych pro-
jektach budowlanych jedynie tych zapisów, które odnoszą się albo wyłącznie do  terenu 
zamkniętego albo wyłącznie do terenu otwartego. 

8. Zamawiający oświadcza, że poszczególne osoby wpisane w decyzji administracyjnej, 
stanowiącej załącznik nr 207 do SIWZ, tj. decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków nr 788N/13 z dnia 26.04.2013 r. o pozwoleniu na wykona-
nie wjazdu wraz z tunelem i z zagospodarowaniem terenu, zostaną zastąpione przez 
osoby wskazane przez wybranego wykonawcę niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
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9. Zamawiający oświadcza, że zamówienie zostało zakwalifikowane jako „robota budowla-

na” w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
 
Terminy wykonania zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, sta-
nowiących załącznik nr 14 do SIWZ.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w 
art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 
(1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
(2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
(3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Poszczególne warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione w przy-
padku spełnienia przez poszczególnych wykonawców minimalnych poziomów zdol-
ności, tj.  
(1) warunek określony w pkt V.1.(1): 

(a) w przypadku przekazania Zamawiającemu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia; 

(2) warunek określony w pkt V.1.(2): 
(a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku w treści Jednolitego Europej-

skiego 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,- zł netto 
(trzysta milionów złotych), rozumianych jako przychody netto ze sprzedaży, o 
których mowa w pozycji „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i ma-
teriałów” lub w pozycji „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nim” w „Ra-
chunkach zysków i strat” lub o których mowa w treści innych dokumentów okre-
ślających 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 ka-
sie oszczędnościowo-kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 20.000.000,- zł 
(dwadzieścia milionów złotych) lub w przypadku posiadania zdolności kredytowej 
na kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,- zł (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,- zł (dwadzieścia milionów złotych). 

(3) warunek określony w pkt V.1.(3): 
(a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku w treści Jednolitego Europej-

skiego 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; 
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(b) w przypadku wykonania w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre-
się: (aa) co najmniej dwóch dowolnych robót budowlanych o wartości nie 
mniejszej niż 40.000.000,- zł brutto każda (czterdzieści milionów złotych), (bb) co 
najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie „budynków 
użyteczności publicznej” w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny 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,- zł brutto każda (dwadzieścia 
milionów złotych), (cc) co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na in-
stalacji gruntowych pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,- zł 
brutto (jeden milion złotych), (dd) co najmniej jednej roboty budowlanej, pole-
gającej na wykonaniu co najmniej jednego pionowego elementu konstrukcyj-
nego z betonu architektonicznego, wylewanego na budowie, o dowolnej war-
tości, 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 ukoń-
czone, 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 instala-
cji gruntowych pomp ciepła o powyższej wartości, jak również roboty budowlane 
polegające na wykonaniu co najmniej jednego pionowego elementu konstrukcyj-
nego 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 wykony-
wania czynności kierownika budowy, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnie-
nia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal-
ności konstrukcyjno – budowlanej oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch do-
wolnych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 40.000.000,- zł brutto 
każda (czterdzieści milionów złotych), w tym co najmniej dwóch robót budowla-
nych polegających na budowie „budynków użyteczności publicznej” w ro-
zumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 
20.000.000,- zł brutto każda (dwadzieścia milionów złotych), przy czym dopusz-
czalne jest, aby dowolne roboty budowlane o powyższej wartości, jak również ro-
boty budowlane polegające na budowie „budynków użyteczności publicznej” o 
powyższej wartości zostały wykonane zarówno w ramach pojedynczej inwesty-
cji, jak i w ramach odrębnych inwestycji; 

(d) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykony-
wania czynności kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posia-
dającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-
dowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyj-
nych, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kie-
rownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie 
sieci lub instalacji lub urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocią-
gowych i kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,- zł brutto (pięć 
milionów złotych); 
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(e) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykony-
wania czynności kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elek-
trycznych i elektroenergetycznych, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnie-
nia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroe-
nergetycznych oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w za-
kresie sieci lub instalacji lub urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych, o 
wartości nie mniejszej niż 5.000.000,- zł brutto (pięć milionów złotych); 

(f) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykony-
wania czynności kierownika robót w zakresie drogowym, posiadającą jedno-
cześnie (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,- zł 
brutto (trzy miliony złotych); 

(g) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykony-
wania czynności kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teleko-
munikacyjnych, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do kie-
rowania 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 naj-
mniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń tele-
komunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,- zł brutto każda (dwa 
miliony złotych); 

(h) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykony-
wania 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 stu-
diów 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 konserwator-
skich, o wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł (sto tysięcy złotych), prowadzo-
nych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, inwentarza muzeum będą-
cego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w 
art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) albo osobę posiadającą jedno-
cześnie (cc) – w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych – świa-
dectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wy-
kształcenie 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 re-
stauratorskich lub badaniach konserwatorskich o wartości nie mniejszej niż 
100.000,- zł (sto tysięcy złotych), prowadzonych przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, inwentarza muzeum będące-
go instytucją kultury lub innych zabytkach, zaliczanych do jednej z kategorii, o któ-
rych mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 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 wykony-
wania czynności kierownika robót w zakresie zieleni, posiadającą jednocześnie 
(aa) wyższe wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa lub le-
śnictwa, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie 
zieleni przy realizacji co najmniej jednej roboty w zakresie zieleni o wartości nie 
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mniejszej niż 500.000,- zł 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,- zł 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 war-
tości zostały wykonane zarówno w ramach pojedynczej inwestycji, jak i w ramach 
odrębnych inwestycji; 

3. W przypadku wyrażenia przez wykonawcę jakiejkolwiek kwoty w innej walucie niż w zło-
tych poszczególne warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli 
kwota wyrażona w innej walucie będzie nie mniejsza niż kwota wyrażona w złotych w 
pkt V.2 ppkt 2 b, c i d oraz pkt V.2. ppkt 3 b, c, d, e, f, g, h oraz i, 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. 

4. W przypadku wszystkich wykonawców ocena spełniania warunków udziału w postę-
powaniu, zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informa-
cje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt VI SIWZ, z zastrzeże-
niem pkt V.5 oraz pkt V.6 SIWZ. 

5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla wszystkich 
wykonawców. 

6. W przypadku wykonawców polegających na zasobach lub sytuacji innych podmiotów 
ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla da-
nego wykonawcy i dla podmiotów, które zobowiązały się do oddania temu wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wyklu-
czeniu z postępowania, tj. wykażą brak podstaw do ich wykluczenia z postępowa-
nia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

8. 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 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych.  

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę w 
stosunku odo którego zachodzi co najmniej jedna z fakultatywnych podstaw wyklu-
czenia określonych w art. 24 ust. 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 
29.01.2004 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 li-
kwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15.05.2015 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 pra-
womocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzy-
cieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego mająt-
ku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 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 zama-
wiający 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, 
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(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 
– 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 popełnie-
nie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 
3000 złotych; 

(6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandy-
towej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykrocze-
nie, 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 3000 złotych; 

(8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubez-
pieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomo-
cą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 
1 pkt 15 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, chyba że wyko-
nawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poro-
zumienie w sprawie spłaty tych należności. 

10. W przypadku wszystkich wykonawców ocena wykazania braku podstaw do wyklucze-
nia 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 29.01.2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych, zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o infor-
macje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt VI SIWZ, z za-
strzeżeniem pkt V.11 oraz pkt V.12 SIWZ. 

11. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana odrębnie dla każdego 
z wykonawców. 

12. W przypadku wykonawców polegających na zasobach lub sytuacji innych podmiotów 
ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 w związku z art. 24 ust. 7-11 ustawy 
z dnia 29.01.2004 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 ni-
niejszego zamówienia. 

13. Podwykonawcy, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówie-
nia, a nie polegają na ich zasobach lub sytuacji w celu potwierdzenia spełniania warun-
ków udziału w postępowaniu, nie podlegają ocenie wykazania braku podstaw do wyklu-
czenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wa-
runki udziału w postępowaniu. 
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15. 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 po-
zostałych ofert. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udzia-
łu w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bra-

ku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do-
łączyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony według 
wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,  

2. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołą-
czyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie oryginału, podpi-
sanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

3. 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 repre-
zentowania wykonawcy, którego dotyczy dany Jednolity Europejski Dokument Zamówie-
nia. 

4. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu polegają na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani dołą-
czyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w formie oryginału, spo-
rządzonego odrębnie dla każdego takiego podmiotu, podpisanego przez osoby upraw-
nione do reprezentowania tego podmiotu, którego dotyczy dany Jednolity Europejski Do-
kument Zamówienia. 

5. 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 dołą-
czania do oferty Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia, dotyczących tych 
podwykonawców. 

6. 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 dys-
pozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

7. 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. 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych wszyscy wykonawcy ubie-
gający 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 przezna-
czyć 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 wyko-
nawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępo-
waniu. 
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9. 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. 

10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przeka-
zać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej sa-
mej grupy kapitałowej w formie oryginału, sporządzonego odrębnie dla każdego z wy-
konawców, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, któ-
rego dotyczy dane oświadczenie. 

11. 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. 

12. 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 prze-
kazania Zamawiającemu oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, sporządzonych przez tych podwykonawców. 

13. 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 zobo-
wiązani 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 wy-

konywaniu 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. 

14. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kom-
petencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wszy-
scy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są zobowiązani do prze-
kazania Zamawiającemu żadnych oświadczeń i dokumentów, poza Jednolitym Europej-
skim Dokumentem Zamówienia. 

15. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytua-
cji ekonomicznej i finansowej, wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie za-
mówienia zobowiązani są przekazać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwa-
nia ze strony Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty:  
(1) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie spra-

wozdania 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;  
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(4) dokument lub dokumenty, potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od od-
powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmio-
tem zamówienia. 

16. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów określonych 
w pkt VI.15 SIWZ, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finan-
sowej. 

17. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdol-
ności technicznej lub zawodowej, wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia są zobowiązani przekazać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu we-
zwania ze strony Zamawiającego następujące oświadczenia i dokumenty:  
(1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upły-

wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pod-
miotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony według wzoru 
określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, oraz dowody określające, czy te roboty bu-
dowlane 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 wyko-
nawca 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; 

18. 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 we-
zwania 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 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz, odno-
śnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zama-
wiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 tej ustawy, tj. za wykroczenie przeciw-
ko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popeł-
nienie wymierzono karę aresztu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

(2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wyko-
nawca 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 doku-
mentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubez-
pieczenia 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 pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma-
nie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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(4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej, 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 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

(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 zapobie-
gawczego 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 29.01.2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę ogra-
niczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, sporządzone według 
wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ; 

(8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji admini-
stracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określo-
nym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 
r. – Prawo zamówień publicznych, tj. wymierzającej karę pieniężną nie niższą niż 
3.000,- zł, 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 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 11 do 
SIWZ; 

19. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani prze-
kazać 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 reprezento-
wania wykonawcy. 

20. 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 ory-
ginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

21. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przeka-
zać 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.  

22. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przeka-
zać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI.18 SIWZ, sporządzone odrębnie dla 
każdego z wykonawców.  

23. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przeka-
zać 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. 
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24. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani przeka-

zać 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 orygina-
łem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego dotyczy dany do-
kument. 

25. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu polegają na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani prze-
kazać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego 
wyłącznie oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI.18 SIWZ, dotyczące każde-
go z tych podmiotów. 

26. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu polegają na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są uprawnieni, jednak-
że nie są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt VI.15 i w pkt VI.17 SIWZ, dotyczących tych podmiotów, z wyjąt-
kiem pisemnych zobowiązań tych innych podmiotów do oddania wykonawcom do dys-
pozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, dołączo-
nych do oferty oraz z wyjątkiem dokumentów określonych w pkt VI.13. SIWZ. 

27. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu polegają na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani prze-
kazać 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. 

28. Wszyscy wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu polegają na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, są zobowiązani prze-
kazać 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 poświadczo-
nych „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, 
którego dotyczy dany dokument. 

29. 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 prze-
kazania Zamawiającemu żadnych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI.15, 
w pkt VI.17 oraz w pkt VI.18 SIWZ, dotyczących tych podwykonawców. 

30. W przypadku, gdy po otrzymaniu wezwania ze strony Zamawiającego którykolwiek wy-
konawca 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 Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

31. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej są zobowiązani dołączyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówie-
nia w formie oryginału, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wy-
konawcy. 

32. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej są zobowiązani przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału, podpisane-
go przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

33. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej są zobowiązani przekazać Zamawiającemu dopiero po otrzymaniu wezwa-
nia 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 doku-
menty:  
 



13 

 

(1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt VI.18 ppkt 1 – informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wyda-
ny przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której doty-
czy 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 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wy-
stawione 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, po-
twierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w spra-
wie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-
gólności 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, po-
twierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

34. 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 za-
wierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał doty-
czyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzi-
bę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, w termi-
nach wynikających odpowiednio z pkt VI.33 ppkt 1-3. 

35. 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 29.01.2004 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 wy-
daje 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 zamieszkania tej osoby. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określo-
nych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozu-
miewania się z wykonawcami.  
 
1. Porozumiewanie się pomiędzy zamawiającym i wykonawcami oraz przekazywanie 

wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i pełnomocnictw będzie na-
stępować pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt VII.2 oraz pkt 
X.8. 

2. W przypadku, gdy przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub 
postanowienia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagają zachowania 
określonej formy, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i 
pełnomocnictw będzie następować w tej wymaganej formie.  
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3. Wszelką korespondencję do zamawiającego należy kierować w następujący sposób: 
pisemnie na adres do korespondencji „Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 
3, 00-495 Warszawa”, faksem na numer „22-628-58-43” lub drogą elektroniczną na ad-
res poczty elektronicznej „przetarg@muzeumwp.pl”. 

4. Za moment otrzymania przez zamawiającego korespondencji pisemnej uznaje się mo-
ment jej wpływu do kancelarii w siedzibie zamawiającego, za moment otrzymania kore-
spondencji faksem uznaje się moment jej wpływu na faks zamawiającego o wskazanym 
numerze, natomiast za moment otrzymania korespondencji drogą elektroniczną uznaje 
się moment jej wpływu na serwer, na którym został udostępniony wskazany adres poczty 
elektronicznej. 

5. Wszelką korespondencję do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
samodzielnie zamawiający będzie kierował w następujący sposób: pisemnie na adresy 
wskazane przez tych wykonawców, faksem na numery faksów wskazane przez tych wy-
konawców lub drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane przez tych 
wykonawców. 

6. Wszelką korespondencję do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wspólnie zamawiający będzie kierował w następujący sposób: pisemnie na adresy wska-
zane przez pełnomocnika tych wykonawców, faksem na numery faksów wskazane przez 
pełnomocnika tych wykonawców lub drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej  
wskazane przez pełnomocnika tych wykonawców. 

7. W odniesieniu do wszelkiej korespondencji przekazanej faksem lub drogą elektroniczną 
każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt 
jej otrzymania. 

8. Do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego uprawnione są nastę-
pujące osoby: 
(1) Pan Roman Łukasik – tel. 261-878-079 – w sprawach związanych z treścią specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników nr 1-15 do SIWZ; 
(2) Pan Jacek Kalinowski – tel. 261-877-137 – w sprawach związanych z treścią za-

łączników nr 16-217 do SIWZ, tj. projektów budowlanych, projektów wykonawczych, 
przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów robót budowla-
nych oraz decyzji administracyjnych, wydanych przez właściwe organy;  

(3) Pan płk Janusz Pilzak – tel. 261-877-094 – w sprawach związanych z wizją lokalną 
terenu inwestycji. 

9. Wszelką korespondencję do zamawiającego należy przekazywać w języku polskim, a 
oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym należy przekazywać wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  

10. Wszelką korespondencję do wykonawców zamawiający będzie przekazywał w języku 
polskim.  

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000.000,- zł (pięć milionów zło-

tych) 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 ubez-
pieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (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. 
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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.  

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 29.01.2004 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 12.09.2017 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 jaw-
nej w siedzibie zamawiającego.  

 
IX. Termin związania ofertą.  
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpo-
czyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Każdy z wykonawców zainteresowanych przygotowaniem oferty jest uprawniony do 

udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji w dniu 23.08.2017 r. pomiędzy godz. 09:00 a 
godz. 15:00 lub w dniu 24.08.2017 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 22.08.2017 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, stano-
wiącym 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. 
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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 załą-
czonych 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 ory-
ginału lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.  

14. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że zamawiający nie dopuszcza  powierze-
nia 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 wyko-
nanie 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 speł-
niania warunków udziału w postępowaniu oraz ewentualnie wskazać zakres tych za-
sobów lub sytuacji. 

19. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy załączyć pi-
semne 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 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
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27. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć wydruk 

potwierdzenia przelewu kwoty wadium i połączyć w sposób trwały z pozostałymi do-
kumentami 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. 

29. W przypadku, gdy oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wyraźnie wy-
dzielić te informacje do odrębnej części oferty i zastrzec, że nie mogą być one udostęp-
niane 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, ter-
minu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofer-
cie.  

30. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że długość okresu podstawowego gwarancji 
jakości określa się w miesiącach, liczonych od momentu podpisania protokołu końco-
wego 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 pod-
stawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 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 ad-
res siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamiesz-
kania 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 12.09.2017 r. do godz. 
11:00”. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warsza-

wie, w kancelarii jawnej (pokój nr 24 na parterze), za pośrednictwem operatora poczto-
wego 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. 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2017 r. do godz. 11:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 12.09.2017 r. do godz. 11:30. w siedzibie Zama-

wiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum 
Wojska Polskiego. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Obliczenie ceny całkowitej brutto za wykonanie zamówienia należy rozpocząć od spo-
rządzenia kosztorysu ofertowego. 

2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi za-
łączniki nr 85-114 do SIWZ, metodą kalkulacji szczegółowej, tj. poprzez obliczenie 
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarami robót jako sumy iloczynów ilości 
jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i 
usług, przy czym ceny jednostkowe należy podać w szczegółowym rozbiciu na koszty 
bezpośrednie, tj. koszty robocizny, materiałów i sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk wy-
konawcy. 
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3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić według kolejności pozycji wyszczególnionych w 

przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ. 
4. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można usuwać istniejących pozycji w 

stosunku do treści przedmiarów robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ. 
5. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego można dodawać nowe pozycje w stosunku 

do treści przedmiarów robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ. 
6. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można zmieniać kolejności istniejących 

pozycji, w stosunku do kolejności poszczególnych pozycji w przedmiarach robót, stano-
wiących załączniki nr 85-114 do SIWZ. 

7. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można zmieniać treści pozycji w stosun-
ku do treści poszczególnych pozycji w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 
85-114 do SIWZ. 

8. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie można zmieniać podstawy wyceny w 
stosunku do podstawy wyceny, wskazanej w poszczególnych pozycjach przedmiarów 
robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ. 

9. W kosztorysie ofertowym należy wpisać nazwy materiałów lub urządzeń równoważnych 
w przypadku, gdy wykonawca oferuje ich zastosowanie. 

10. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy przyjąć, że ma on charakter pomoc-
niczy i informacyjny, nie będzie stanowił podstawy rozliczeń częściowych pomiędzy 
zamawiającym i wybranym wykonawcą oraz nie będzie stanowił załącznika do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

11. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy określić ceny jednostkowe netto dla 
wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 85-
114 do SIWZ. 

12. Po wpisaniu wszystkich cen jednostkowych we wszystkich pozycjach kosztorysu oferto-
wego należy dokonać sumowania według tych pozycji, które składają się na poszczegól-
ne elementy scalone, określone w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej za-
łącznik nr 13 do SIWZ. 

13. Po dokonaniu zsumowania wyliczoną wartość netto za każdy element scalony należy 
wpisać w kolumnie C w odpowiedniej pozycji w tabeli wartości elementów scalonych, 
stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ. 

14. Tabelę wartości elementów scalonych należy sporządzić według kolejności pozycji wy-
szczególnionych w załączniku nr 13 do SIWZ. 

15. We wzorze tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ,  
nie należy dodawać dodatkowych pozycji, ani usuwać istniejących pozycji, ani zmieniać 
numerów w kolumnie A, ani też zmieniać nazw poszczególnych elementów scalonych w 
kolumnie B. 

16. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że ma ona cha-
rakter wiążący, będzie stanowić podstawę rozliczeń częściowych pomiędzy zamawiają-
cym i wybranym wykonawcą oraz będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. 

17. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że sześć liczb 
przedzielonych kropkami w kolumnie A oznacza szósty poziom grupowania, pięć liczb 
przedzielonych kropkami w kolumnie A oznacza piąty poziom grupowania, cztery liczby 
przedzielone kropkami w kolumnie A oznaczają czwarty poziom grupowania, trzy liczby 
przedzielone kropkami w kolumnie A oznaczają trzeci poziom grupowania, dwie liczby 
przedzielone kropką w kolumnie A oznaczają drugi poziom grupowania, a jedna liczba w 
kolumnie A oznacza pierwszy poziom grupowania. 

18. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że 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 ko-
lumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych literą „W” w kolumnie B w tabeli wartości 
elementów scalonych. 
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19. Przy sporządzaniu tabeli wartości elementów scalonych należy przyjąć, że podstawy 

określenia wysokości poszczególnych części wynagrodzenia nie będą stanowić warto-
ści 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 oznaczo-
nych literą „W” w tabeli wartości elementów scalonych. 

20. Po wpisaniu wartości netto we wszystkich pozycjach w kolumnie C tabeli wartości ele-
mentów scalonych należy obliczyć wartość podatku od towarów i usług dla każdej pozycji 
i wpisać ją w kolumnie D. 

21. Przy obliczaniu wartości podatku od towarów i usług dla poszczególnych pozycji tabeli 
wartości elementów scalonych należy przyjąć, że dla wszystkich pozycji stawka podatku 
od towarów i usług wynosi 23 % wartości netto z kolumny C. 

22. Po wpisaniu wartości podatku od towarów i usług we wszystkich pozycjach w kolumnie D 
tabeli wartości elementów scalonych należy obliczyć wartość brutto dla każdej pozycji i 
wpisać ją w kolumnie E. 

23. Po wpisaniu wartości netto, wartości podatku od towarów i usług i wartości brutto we 
wszystkich pozycjach tabeli wartości elementów scalonych należy obliczyć łączną war-
tość netto, łączną wartość podatku od towarów i usług oraz łączną wartość brutto dla 
wszystkich robót z tabeli wartości elementów scalonych. 

24. Obliczenia łącznej wartości netto dla wszystkich robót wymienionych w tabeli wartości 
elementów scalonych należy dokonać w następujący sposób: 
(1) najpierw należy dodać wartości netto w kolumnie C na szóstym poziomie grupowania 

z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę oraz 
sumy wpisać jako wartości netto w kolumnie C na piątym poziomie grupowania do 
pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę; 

(2) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na piątym poziomie grupowania 
z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę oraz sumy 
wpisać jako wartości netto w kolumnie C na czwartym poziomie grupowania do pozy-
cji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę; 

(3) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na czwartym poziomie grupo-
wania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę oraz sumy wpi-
sać jako wartości netto w kolumnie C na trzecim poziomie grupowania do pozycji, 
mających taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę; 

(4) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na trzecim poziomie grupowania 
z pozycji, które mają taką samą pierwszą i drugą liczbę oraz sumy wpisać jako warto-
ści netto w kolumnie C na drugim poziomie grupowania do pozycji, mających taką 
samą pierwszą i drugą liczbę; 

(5) następnie należy dodać wartości netto w kolumnie C na drugim poziomie grupowania 
z pozycji, które mają taką samą pierwszą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości netto 
w kolumnie C na pierwszym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą 
pierwszą liczbę; 

(6) na końcu należy dodać wartości netto w kolumnie C ze wszystkich pozycji w całej ta-
beli wartości elementów scalonych na pierwszym poziomie grupowania oraz sumę 
uznać za łączną wartość netto. 

25. Obliczenia łącznej wartości podatku od towarów i usług dla wszystkich robót wymie-
nionych w tabeli wartości elementów scalonych należy dokonać w następujący sposób: 
(1) najpierw należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na szóstym 

poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią, 
czwartą i piątą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w 
kolumnie D na piątym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierw-
szą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę; 
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(2) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na piątym 
poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią i 
czwartą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w kolum-
nie D na czwartym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą, 
drugą, trzecią i czwartą liczbę; 

(3) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na czwar-
tym poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą i trzecią 
liczbę oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na 
trzecim poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą i trze-
cią liczbę; 

(4) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na trze-
cim poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą i drugą liczbę 
oraz sumy wpisać jako wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na drugim 
poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą i drugą liczbę; 

(5) następnie należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na drugim 
poziomie grupowania z pozycji, które mają taką samą pierwszą liczbę oraz sumy wpi-
sać jako wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D na pierwszym poziomie 
grupowania do pozycji, mających taką samą pierwszą liczbę; 

(6) na końcu należy dodać wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D ze wszyst-
kich pozycji w całej tabeli wartości elementów scalonych na pierwszym poziomie gru-
powania oraz sumę uznać za łączną wartość podatku od towarów i usług. 

26. Obliczenia łącznej wartości brutto dla wszystkich robót wymienionych w tabeli wartości 
elementów scalonych należy dokonać w następujący sposób: 
(1) najpierw należy dodać wartości brutto w kolumnie E na szóstym poziomie grupowania 

z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę oraz 
sumy wpisać jako wartości brutto w kolumnie E na piątym poziomie grupowania do 
pozycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą liczbę; 

(2) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na piątym poziomie grupowania 
z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę oraz sumy 
wpisać jako wartości brutto w kolumnie E na czwartym poziomie grupowania do po-
zycji, mających taką samą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą liczbę; 

(3) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na czwartym poziomie grupo-
wania z pozycji, które mają taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę oraz sumy wpi-
sać jako wartości brutto w kolumnie E na trzecim poziomie grupowania do pozycji, 
mających taką samą pierwszą, drugą i trzecią liczbę; 

(4) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na trzecim poziomie grupowa-
nia z pozycji, które mają taką samą pierwszą i drugą liczbę oraz sumy wpisać jako 
wartości brutto w kolumnie E na drugim poziomie grupowania do pozycji, mających 
taką samą pierwszą i drugą liczbę; 

(5) następnie należy dodać wartości brutto w kolumnie E na drugim poziomie grupowania 
z pozycji, które mają taką samą pierwszą liczbę oraz sumy wpisać jako wartości brut-
to w kolumnie E na pierwszym poziomie grupowania do pozycji, mających taką samą 
pierwszą liczbę; 

(6) na końcu należy dodać wartości brutto w kolumnie E ze wszystkich pozycji w całej ta-
beli wartości elementów scalonych na pierwszym poziomie grupowania oraz sumę 
uznać za łączną wartość brutto. 

27. Łączną wartość netto, łączną wartość podatku od towarów i usług oraz łączną wartość 
brutto, wyliczoną z tabeli wartości elementów scalonych należy wpisać do formularza 
ofertowego w miejsca przewidziane dla ceny całkowitej netto, kwoty całkowitej podatku 
od towarów i usług oraz ceny całkowitej brutto, kwotowo i słownie. 

28. Po wpisaniu ceny całkowitej brutto do formularza ofertowego należy ją podzielić na trzy 
części, tj. na maksymalne kwoty brutto, przewidywane do sfinansowania przez zamawia-
jącego w roku 2018, 2019 i 2020, określone według uznania wykonawcy, dostosowane-
go do przewidywanych terminów zakończenia wykonywania poszczególnych robót.  
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29. Wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym, w tabeli wartości elementów scalonych oraz w 
formularzu ofertowym należy podawać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, a ewentualne kolejne miejsca po przecinku należy zaokrąglać 
przyjmując, że wartości wynoszące „5 lub więcej” zaokrągla się w górę, a wartości wyno-
szące „poniżej 5” zaokrągla się w dół.  

30. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami lub kwotami wpisanymi liczbowo i słownie, 
zamawiający uzna, że prawidłowo została wpisana cena lub kwota podana słownie.  

31. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita 
netto, kwota całkowita podatku od towarów i usług i cena całkowita brutto stanowią od-
powiednio łączne wynagrodzenie netto, łączną kwotę podatku od towarów i usług oraz 
łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w istotnych postanowieniach umowy, sta-
nowiących załącznik nr 14 do SIWZ. 

32. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita 
brutto (łączne wynagrodzenie brutto) będzie mieć charakter ryczałtowy w rozumieniu 
art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny w związku z art. 139 ust. 1 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

33. Przy kalkulacji cen jednostkowych należy przyjąć, że wartości zaoferowane w kolumnie E 
tabeli wartości elementów scalonych będą ostateczne dla robót w poszczególnych po-
zycjach tej tabeli i nie będą podlegać jakiejkolwiek zmianie lub waloryzacji, z wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach prawa i w istotnych postanowieniach umowy, sta-

nowiących załącznik nr 14 do SIWZ. 

34. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że cena całkowita 
brutto (łączne wynagrodzenie brutto) będzie ostateczna i w okresie obowiązywania 
umowy nie będzie podlegać jakiejkolwiek zmianie lub waloryzacji, z wyjątkiem przypad-
ków określonych w przepisach prawa i w istotnych postanowieniach umowy, stanowią-
cych załącznik nr 14 do SIWZ. 

35. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że zamawiający nie 
będzie udzielał zaliczek na poczet łącznego wynagrodzenia. 

36. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy uwzględnić wszelkie koszty  i 
wszelkie ryzyka związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności następujące 
koszty: 
(1) koszty robocizny, w tym m.in. koszty wynagrodzeń, koszty podatków, koszty składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne koszty pracy; 
(2) koszty materiałów zużytych do realizacji robót oraz koszty transportu materiałów na 

teren inwestycji;  
(3) koszty pracy sprzętu, koszty transportu sprzętu na teren inwestycji, koszty odwiezie-

nia sprzętu z terenu inwestycji, koszty montażu sprzętu na stanowisku pracy oraz 
koszty demontażu sprzętu na stanowisku pracy;  

(4) koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; 
(5) koszty energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do realizacji robót; 
(6) koszty oznakowania robót;  
(7) koszty obsługi geodezyjnej;  
(8) koszty nadzoru archeologicznego; 
(9) koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy;  
(10) koszty wykonania konstrukcji pomocniczych niezbędnych do wykonania robót;  
(11) koszty usług obcych na rzecz podwykonawców;  
(12) koszty ekspertyz dotyczących wykonanych robót;  
(13) koszty ubezpieczeń związanych z wykonaniem zamówienia;  
(14) koszty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy; 
(15) koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy;  
(16) zysk wykonawcy; 
(17) koszty wszelkich podatków, obliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
(18) koszty wzrostu cen materiałów, urządzeń i usług; 
(19) koszty opłat za zajęcie pasa drogowego;  
(20) koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji robót; 
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(21) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej; 
(22) inne koszty wskazane w treści załączników do specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia;  
(23) wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania robót wynikających z projektów bu-

dowlanych, stanowiących załączniki nr 16-44 do SIWZ, z projektów wykonawczych, 
stanowiących załączniki nr 45-84 do SIWZ, z przedmiarów robót, stanowiących za-
łączniki nr 85-114 do SIWZ, ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, stanowiących załączniki nr 115-205 do SIWZ, z decyzji administracyj-
nych, stanowiących załączniki nr 206-217 do SIWZ oraz z istotnych postanowień 
umowy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ; 

(24) rezerwę na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w trakcie realizacji robót; 
(25) koszty wykonania zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji;  
(26) koszty wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady. 

37. Przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny całkowitej należy przyjąć, że koszty, dla których 
nie zostały przewidziane odrębne pozycje w przedmiarach robót, stanowiących załączniki 
nr 85-114 do SIWZ, należy ująć w dodatkowych pozycjach, stworzonych przez wyko-
nawcę. 

38. Przy kalkulacji cen jednostkowych i cen całkowitych należy przyjąć, że nie można rozpo-
cząć wykonania żadnych robót związanych z dokończeniem budowy bramy wjazdo-
wej wraz z tunelem do czasu otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego o wy-
rażeniu zgody na rozpoczęcie tych robót. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie 
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w 
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
(1) Cena całkowita brutto – 60 % 
(2) Okres podstawowy gwarancji jakości – 40 % 

2. Ceny całkowite brutto, podane w ofertach poszczególnych wykonawców, zostaną przeli-
czone przez zamawiającego na punkty według następującego wzoru: 
 

         Cena minimalna brutto 
      Wccb = ----------------------------------- x 60 
                     Cena oferowana brutto 
 
3.  Poszczególne elementy we wzorze, przeznaczonym do przeliczania cen całkowitych na 

punkty, oznaczają: 
(1) „Wccb” – oznacza wynik w kryterium „cena całkowita”; 
(2) „Cena minimalna brutto” – oznacza najniższą cenę całkowitą brutto spośród wszyst-

kich ofert, które nie zostały odrzucone; 
(3) „Cena oferowana brutto” – oznacza cenę całkowitą brutto podaną w ofercie, która jest 

oceniana. 
4. Okresy podstawowe gwarancji jakości, podane w ofertach poszczególnych wykonawców, 

zostaną przeliczone przez zamawiającego na punkty według następującego wzoru: 
 

          Oferowany okres podstawowy gwarancji jakości 
      Wopgj = -------------------------------------------------------------------- x 40 
                      Najdłuższy okres podstawowy gwarancji jakości 
 
5. Poszczególne elementy we wzorze, przeznaczonym do przeliczania okresów podstawo-

wych gwarancji jakości na punkty, oznaczają: 
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(1) „Wopgj” – oznacza wynik w kryterium „okres podstawowy gwarancji jakości”; 
(2) „Oferowany okres podstawowy gwarancji jakości” – oznacza okres podstawowy gwa-

rancji jakości, podany w ofercie, która jest oceniana. 
(3) „Najdłuższy okres podstawowy gwarancji jakości” – oznacza najdłuższy okres pod-

stawowy gwarancji jakości spośród wszystkich ofert, które nie zostały odrzucone; 
6.  Punkty uzyskane przez poszczególnych wykonawców w kryterium „ceny całkowitej brut-

to” zostaną zsumowane z punktami uzyskanymi w kryterium „okresu podstawowego gwa-
rancji jakości”. 

7.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punk-
tów.  

8.  Cena całkowita brutto, podana w najkorzystniejszej ofercie, zostanie wpisana do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego jako „łączne wynagrodzenie brutto” wyko-
nawcy.  

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą nastąpi w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najko-
rzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 
XIV.2 i pkt XIV.3. 

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionych w art. 94 ust. 2 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego nastąpi w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania za-
wiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej. 

3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić po dopełnieniu na-
stępujących formalności: 
(1)  wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w spo-

sób opisany w pkt XV SIWZ; 
(2)  przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez zamawiającego 

harmonogramu realizacji robót, który będzie stanowił załącznik do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zawierającego wskazanie miesiąca  dla każdej 
roboty, wymienionej we wszystkich pozycjach na pierwszym poziomie grupowa-
nia w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ, 
oraz przy uwzględnieniu terminów wykonania zamówienia, zawartego w istot-
nych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ; 

(3)  przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez zamawiającego 
programu organizacji robót, który będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

(4)  przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiające-
go planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), który będzie stanowił załącznik do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(5)  przygotowaniu przez wybranego wykonawcę i zaakceptowaniu przez zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, który będzie stanowił załącznik do umowy w spra-
wie zamówienia publicznego; 

(6)  w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-
mówienia – przygotowaniu przez wybranych wykonawców i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej za-
pis o solidarnej odpowiedzialności każdego z wykonawców wobec zamawiającego 
za zobowiązania wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
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(7)  przekazaniu przez wybranego wykonawcę zamawiającemu oświadczenia kierownika 

budowy, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową lub robotami budowlanymi; 

(8)  przekazaniu przez wybranego wykonawcę zamawiającemu kopii ważnych zaświad-
czeń właściwych izb samorządu zawodowego potwierdzających wpis kierownika bu-
dowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach na listę członków danej 
izby; 

(9)  przekazaniu przez wybranego wykonawcę zamawiającemu kopii uprawnień kierow-
nika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach; 

(10) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy oświadczenia inspektora 
nadzoru inwestorskiego, stwierdzającego przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru in-
westorskiego nad robotami budowlanymi;  

(11) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy ważnych zaświadczeń 
właściwych izb samorządu zawodowego potwierdzających wpis inspektora nadzoru  
oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach na listę członków danej izby;  

(12) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii uprawnień inspek-
tora nadzoru oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach. 

(13) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy decyzji o zmianie decyzji 
administracyjnej, stanowiącej załącznik nr 207 do SIWZ, tj. decyzji Prezydenta m.st. 
Warszawy – Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 788N/13 z dnia 26.04.2013 r. o 
pozwoleniu na wykonanie wjazdu wraz z tunelem i z zagospodarowaniem terenu, w 
zakresie wykreślenia dotychczasowych osób i wpisania nowych osób, wskazanych 
przez wybranego wykonawcę; 

(14) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii potwierdzenia osta-
teczności decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202/III/2017 z dnia 07.07.2017 o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę sieci 15 
i 0,4 kV RWE STOEN i usunięcie kolizji (14.0) w części dotyczącej terenu zamknię-
tego; 

(15) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta m. st. Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na budowę sieci wodociągowej (11.0) wraz z potwierdzeniem ostateczności tej de-
cyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(16) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia budowę sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (12.0), wraz z potwier-
dzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 

(17) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej (13.0), wraz z potwierdzeniem osta-
teczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego; 

(18) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę Przyłącza wodno-kanalizacyjnego na parkingu autokaro-
wym (21.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić 
załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(19) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do wybranych budyn-
ków (21.1), wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić 
załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
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(20) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do X Pawilonu (21.3), 
wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(21) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do XI Pawilonu (21.4), 
wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(22) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej (22.0), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie za-
mówienia publicznego; 

(23) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej – zabezpieczenia kabli (22.1), 
wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(24) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę oświetlenia zewnętrznego (23.0), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie za-
mówienia publicznego; 

(25) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie za-
mówienia publicznego; 

(26) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udziele-
niu pozwolenia na budowę Pawilonu południowego, Garażu podziemnego, Placu 
Gwardii oraz zagospodarowania terenu, wraz z potwierdzeniem ostateczności tej 
decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego; 

(27) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę sieci wodociągowej (11.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, 
która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(28) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (12.0), wraz z potwierdzeniem osta-
teczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego; 

(29) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę sieci ciepłowniczej (13.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, 
która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(30) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę Przyłącza wodno-kanalizacyjnego na parkingu autokarowym (21.0), wraz z 
potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 
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(31) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do wybranych budynków (21.1), wraz z 
potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 

(32) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Pawilonu Południowego (21.2), wraz z 
potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 

(33) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę sieci elektroenergetycznej (22.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności tej 
decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego; 

(34) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę przyłącza elektroenergetycznego Pawilonu Południowego (22.2), wraz z po-
twierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 

(35) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę sieci elektroenergetycznej – Zabezpieczenia Kabli (22.1), wraz z potwier-
dzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 

(36) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę oświetlenia zewnętrznego (23.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności tej 
decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego; 

(37) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności tej 
decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego; 

(38) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę przyłącza telekomunikacyjnego miedzianego (24.3), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie za-
mówienia publicznego; 

(39) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Wojewody 
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę Pawilonu południowego, Garażu podziemnego, Placu Gwardii oraz zago-
spodarowania terenu, wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie 
stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(40) przekazaniu przez zamawiającego wybranemu wykonawcy kopii decyzji Prezyden-
ta m. st. Warszawy – Stołecznego Konserwatora Zabytków, zawierającej zezwo-
lenie na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, 
wraz z potwierdzeniem ostateczności tej decyzji, która będzie stanowić załącznik do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.  W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców ubiegają-
cych się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawrze w treści umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego z wy-
konawców za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające z tej umowy oraz za zo-
bowiązania wobec podwykonawców wynikające z zawartych z nimi umów. 
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5.  Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę w miejscu i czasie wyznaczo-
nym przez Zamawiającego.  

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany 

będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % (siedem 
procent)  ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia przez potrącenia z należ-
ności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku na-
stępujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych, w poręczeniach spół-
dzielczej 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 listopada 2000 r. o utwo-
rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 
2015 r., poz. 978 i 1240). 

4. Zabezpieczenie 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. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej i wyrażenia przez wykonawcę zgo-
dy, zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet zabezpieczenia w formie pieniężnej.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w oryginale w sie-
dzibie zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w kancelarii jawnej (pokój 
nr 24 na parterze).  

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane przez zamawia-
jącego za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą wynikać 
co najmniej następujące informacje: 
(1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę zabezpieczenia na poczet 

roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

(2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę zabezpieczenia nie póź-
niej niż w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zamawia-
jącego, informującego o jego roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

(3) beneficjentem kwoty zabezpieczenia będzie Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą 
przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa; 

(4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty zabezpieczenia będzie miało 
charakter bezwarunkowy i nieodwołalny; 

(5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty 100 % kwoty zabezpieczenia będzie 
obejmować co najmniej okres od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, na-
tomiast zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty 30 % kwoty zabezpieczenia 
będzie obejmować okres od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bu-
dowlanych do dnia upływu okresu rękojmi. 

8. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej uznaje się moment wpływu 
kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin wnie-
sienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału 
dokumentu do kancelarii jawnej w siedzibie zamawiającego.  

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej 70 % kwoty zabezpieczenia 
zamawiający zwróci wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końco-
wego odbioru robót budowlanych, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia za-
mawiający zwróci wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, wy-
noszącego 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru ro-
bót budowlanych.  



28 

 

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna zamawiający zwró-
ci wykonawcy dokument zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za 
wady, wynoszącego 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego od-
bioru robót budowlanych, przy czym w okresie od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych do upływu okresu rękojmi będzie uprawniony do żądania od 
wystawcy dokumentu jedynie 30 % kwoty zabezpieczenia. 

 
XVI.  Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.   
 
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 14 do SIWZ. 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych 

w istotnych postanowieniach umowy, uzupełnionych o postanowienia wynikające z oferty 
wybranego wykonawcy oraz uzupełnionych lub zmienionych o postanowienia, których 
konieczność wprowadzenia zaistniała w okresie od dnia wszczęcia postępowania o za-
mówienie publiczne do dnia podpisania umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w  przypadkach szczegółowo opisanych w  istotnych postanowieniach umo-
wy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1.  Każdemu wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI  

ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-
nia przez zamawiającego przepisów tej ustawy.  

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3.  Pozostałe kwestie dotyczące odwołań regulują przepisy art. 180 – art. 198 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy. 

4. Od orzeczenia rozstrzygającego odwołanie każdemu wykonawcy przysługuje skarga. 
5. Kwestie dotyczące skargi regulują przepisy art. 198a – art. 198g ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częścio-
wych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 
1.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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2.  Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, odnoszą się do dostaw i nie mają związku z niniejszym postępo-
waniem. 

3.  Zamówienia, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, odnoszą się do zamówień sektorowych i nie mają związku z ni-
niejszym postępowaniem. 

 
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli za-
mawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
 
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 
 
1.  Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję, związaną z niniejszym postępo-

waniem, przesyłaną w formie elektronicznej, należy kierować na adres poczty elektro-
nicznej: „przetarg@muzeumwp.pl”. 

2.  Zamawiający oświadcza, że jego strona internetowa znajduje się pod adresem 
„www.muzeumwp.pl”. 

 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w wa-
lutach obcych. 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 
XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowa-
niem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonaw-
ców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, oraz informacja, które 
spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli za-
mawiający przewiduje aukcję elektroniczną.  
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elek-
tronicznej. 
 
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewi-
duje ich zwrot.  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
XXVI. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 
29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, określenie 
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wyma-
gań, o których mowa w art. 29 ust. 3a tej ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań, a także określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamó-
wienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji za-
mówienia, w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w 
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamó-
wień publicznych, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik nr 14 do SIWZ.  
 

mailto:przetarg@muzeumwp.pl
http://www.muzeumwp.pl/
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XXVII. Określenie liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą 
wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych oraz określenie uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 tej ustawy, 
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, w przypadku gdy zamawiający 
przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 
36a ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 
 
XXIX. W przypadku zamówień na roboty budowlane – wymagania dotyczące umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 
jeżeli zamawiający określa takie wymagania, a także informacje o umowach o podwy-
konawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub 
przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawia-
jącemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje. 
 
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 
oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 14 do 
SIWZ. 
 
XXX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w 
sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, 
zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający oświadcza, że procentowa wartości ostatniej części wynagrodzenia za wyko-
nanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane wynosi 5 % łącznego wynagro-
dzenia brutto.  
 
XXXI. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż waga kryte-
rium „ceny całkowitej brutto” nie przekracza 60 %. 
 
XXXII.  Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
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XXXIII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksy-
malna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wyko-
nawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które 
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego 
oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, a w związku z tym bezprzedmio-
towe jest określanie liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub 
maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wy-
konawcy, oraz określanie kryteriów lub zasad, które będą miały zastosowanie do ustalenia, 
które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego 
oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
 
XXXIV. Załączniki do SIWZ. 
 
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
2. Załącznik nr 2 – formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;  
3. Załącznik nr 3 – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej; 
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o wysokości obrotów; 
5. Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót budowlanych; 
6. Załącznik nr 6 – wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia; 
7. Załącznik nr 7 – oświadczenie w sprawie braku wyroku lub decyzji o zaleganiu z podat-

kami, opłatami lub składkami; 
8. Załącznik nr 8 – oświadczenie w sprawie braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o 

zamówienie publiczne; 
9. Załącznik nr 9 – oświadczenie w sprawie braku wyroku za wykroczenia przeciwko pra-

wom pracownika lub przeciwko środowisku; 
10. Załącznik nr 10 – oświadczenie w sprawie niewydania decyzji o naruszeniu przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym. 
11. Załącznik nr 11 – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; 
12. Załącznik nr 12 – karta gwarancyjna; 
13. Załącznik nr 13 – tabela wartości elementów scalonych; 
14. Załącznik nr 14 – istotne postanowienia umowy; 
15. Załącznik nr 15 – wizualizacje inwestycji; 
16. Załącznik nr 16 – Zamienny projekt budowlany – 01.0 Projekt Zagospodarowania tere-

nu; 
17. Załącznik nr 17 – Zamienny Projekt budowlany – 02.2 Pawilon Południowy – Tom 1 

Projekt architektoniczny, Tom 1.1 Warunki Ochrony przeciwpożarowej, Tom 1.2 Ochrona 
przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, Tom 2 Konstrukcje; 

18. Załącznik nr 18 – Zamienny Projekt budowlany – 02.2 Pawilon Południowy – Tom 3 
Instalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne i teletechniczne; Tom 5 Instalacje 
Ochrony przeciwpożarowej; 

19. Załącznik nr 19 – Zamienny Projekt budowlany – 01.3 Garaż podziemny – Tom 1 Pro-
jekt architektoniczny, Tom 1.1 Warunki Ochrony przeciwpożarowej, Tom 1.2 Ochrona 
przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, Tom 2 Konstrukcje; 

20. Załącznik nr 20 – Zamienny Projekt budowlany – 01.3 Garaż podziemny – Tom 3 In-
stalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne i teletechniczne; Tom 5 Instalacje 
Ochrony przeciwpożarowej; 

21. Załącznik nr 21 – Zamienny Projekt budowlany – 01.2 Plac Gwardii; 
22. Załącznik nr 22 – Zamienny projekt budowlany – Dokumenty formalno-prawne; 
23. Załącznik nr 23 – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd 

wraz z tunelem część 03.0 Projekt zagospodarowania terenu, część 03.1 Projekt archi-
tektoniczno-budowlany, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 



32 

 

24. Załącznik nr 24 – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd 
wraz z tunelem część 03.0 Projekt zagospodarowania terenu, część 03.1 Projekt archi-
tektoniczno-budowlany, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

25. Załącznik nr 25 – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd 
wraz z tunelem Dokumenty formalno-prawne, dotyczący robót budowlanych na terenie 
otwartym; 

26. Załącznik nr 26 – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – Wjazd 
wraz z tunelem Dokumenty formalno-prawne, dotyczący robót budowlanych na terenie 
zamkniętym; 

27. Załącznik nr 27 – Projekt budowlany – 13.0 Sieć ciepłownicza; 
28. Załącznik nr 28 – Projekt budowlany – 14.0 Przebudowa sieci 15 I 0,4kV RWE STOEN, 

usunięcie kolizji; 
29. Załącznik nr 29 – Projekt budowlany – 22.0 Projekt sieci elektroenergetycznych na te-

renie Cytadeli; 
30. Załącznik nr 30 – Projekt budowlany – 23.0 Projekt oświetlenia zewnętrznego; 
31. Załącznik nr 31 – Projekt budowlany – 24.0 Projekt Kanalizacji teletechnicznej; 
32. Załącznik nr 32 – Projekt budowlany – 10.1 Projekt budowlany rozbiórek obiektów R01 

(88), R02 (73), R03 (79), R04 (74), R05 (78), R21 (89), dotyczący robót budowlanych na 
terenie zamkniętym; 

33. Załącznik nr 33 – Projekt budowlany – 10.3 Projekt budowlany rozbiórek obiektów R08 
(90062), R09 (86), R10 (87), R11, R12 (41), R13 (22), R14 (23), R15 (1), R16 (92), R17 
(93), R23 (76), dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

34. Załącznik nr 34 – Projekt budowlany – 10.5 Projekt budowlany rozbiórki obiektu R07 
(75), dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

35. Załącznik nr 35 – Projekt budowlano-wykonawczy – 11.0 Projektowana sieć wodocią-
gowa; 

36. Załącznik nr 36 – Projekt budowlano-wykonawczy – 12.0 Sieć kanalizacyjna ogólno-
spławna; 

37. Załącznik nr 37 – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.0 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne na parkingu autokarowym i do budynków nr N65, N74, N78; 

38. Załącznik nr 38 – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.1 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do budynków nr 01.2, 01.3,N1, N9/N23, N92, N93, N96, N50, N58, N57, 
N60, N53, N37, N44, N36, N3, N25, N85, N4, N5, N6, N82; 

39. Załącznik nr 39 – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.2 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do budynku 02.2 Pawilon Południowy; 

40. Załącznik nr 40 – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.3 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do X Pawilonu; 

41. Załącznik nr 41 – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.4 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do XI Pawilonu; 

42. Załącznik nr 42 – Projekt budowlano-wykonawczy – 22.1 Zabezpieczenie kabli; 
43. Załącznik nr 43 – Projekt budowlano-wykonawczy – 22.2 Przyłącze elektroenerge-

tyczne do Pawilonu Południowego; 
44. Załącznik nr 44 – Projekt budowlano-wykonawczy – 24.3 Przyłącze telekomunikacyjne 

miedziane do pawilonu Południowego; 
45. Załącznik nr 45 – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – Tom 

1.1 Projekt zagospodarowania terenu; Tom 1.2.1 Warunki ochrony p.poż.; Tom 1.4 Ele-
menty konstrukcyjne; 

46. Załącznik nr 46 – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – Tom 
2.1 Projekt zieleni; Tom 2.2 Gospodarka drzewostanem; Tom 2.3 Inwentaryzacja i walo-
ryzacja zieleni; Tom 3 Drogi; 

47. Załącznik nr 47 – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – Tom 
4 System identyfikacji wizualnej; 

48. Załącznik nr 48 – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – Spe-
cyfikacja materiałowa; 
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49. Załącznik nr 49 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 1.1 Architektu-
ra; Tom 1.2.1 OPP; Tom 1.2.2 SP 

50. Załącznik nr 50 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Specyfikacja mate-
riałowa; 

51. Załącznik nr 51 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 1.3 Projekt 
wnętrz; 

52. Załącznik nr 52 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki gabarytowe; 

53. Załącznik nr 53 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki konstrukcji stalowej; 

54. Załącznik nr 54 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki Zbrojeniowe 1/3; 

55. Załącznik nr 55 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki Zbrojeniowe 2/3; 

56. Załącznik nr 56 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki Zbrojeniowe 3/3; 

57. Załącznik nr 57 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.1 Instalacje 
wodno-kanalizacyjne; 

58. Załącznik nr 58 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.2 Instalacje 
wentylacji i klimatyzacji; 

59. Załącznik nr 59 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.3 Instalacje  
ogrzewania i chłodzenia; 

60. Załącznik nr 60 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.4 Instalacje  
mgły wodnej i wodociągowej p.poż.; 

61. Załącznik nr 61 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.6 Automaty-
ka budynku i BMS; 

62. Załącznik nr 62 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 4.1 Projekt 
instalacji elektrycznych; 

63. Załącznik nr 63 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 4.2 Projekt 
instalacji teletechnicznych; 

64. Załącznik nr 64 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 5 Akustyka i 
technologia estradowa; 

65. Załącznik nr 65 – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 6 Technologia 
muzeum; 

66. Załącznik nr 66 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 1.1 Architektu-
ra oraz Projekt stałej organizacji ruchu; Tom 1.2.1 Operat ochrony p.poż.; Tom 1.2.2 
Scenariusz po pożarowy; Tom 5 Akustyka; 

67. Załącznik nr 67 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Specyfikacja mate-
riałowa; 

68. Załącznik nr 68 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki gabarytowe; 

69. Załącznik nr 69 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki Zbrojeniowe 1/3; 

70. Załącznik nr 70 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki Zbrojeniowe 2/3; 

71. Załącznik nr 71 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 Konstrukcje 
– Rysunki Zbrojeniowe 3/3; 

72. Załącznik nr 72 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 3.1 Instalacje 
wodno-kanalizacyjne; 

73. Załącznik nr 73 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 3.2 Instalacje 
wentylacji; 

74. Załącznik nr 74 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 3.3 Instalacje 
stałych urządzeń gaśniczych; 

75. Załącznik nr 75 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 4.1 Projekt 
instalacji elektrycznych; 
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76. Załącznik nr 76 – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 4.2 Projekt 
instalacji teletechnicznych; 

77. Załącznik nr 77 – Projekt wykonawczy – 01.2 Plac Gwardii – Tom 1 Architektura; Tom 2 
Konstrukcja; Tom 3 Instalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne; 

78. Załącznik nr 78 – Projekt wykonawczy – 01.2 Plac Gwardii – - Specyfikacja materiało-
wa; 

79. Załącznik nr 79 – Projekt wykonawczy – Wjazd wraz z tunelem – ETAP II; 
80. Załącznik nr 80 – Projekt wykonawczy – 22.0 Projekt sieci elektroenergetycznych na 

terenie Cytadeli; 
81. Załącznik nr 81 – Projekt wykonawczy – 23.0 Projekt oświetlenia zewnętrznego; 
82. Załącznik nr 82  – Projekt wykonawczy – 24.0 Projekt kanalizacji teletechnicznej; 
83. Załącznik nr 83 – Projekt wykonawczy – 24.1 Przyłącze telekomunikacyjne światłowo-

dowe jednomodowe do nowoprojektowanego budynku Pawilonu Południowego MWP; 
84. Załącznik nr 84 – Projekt wykonawczy – 24.2 Przyłącze telekomunikacyjne światłowo-

dowe wielomodowe do nowoprojektowanego budynku Pawilonu Południowego MWP; 
85. Załącznik nr 85 – Przedmiar robót – 01.0 Zagospodarowanie terenu; 
86. Załącznik nr 86 – Przedmiar robót – 02.2 Pawilon Południowy; 
87. Załącznik nr 87 – Przedmiar robót – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza; 
88. Załącznik nr 88 – Przedmiar robót – 01.3 Parking podziemny; 
89. Załącznik nr 89 – Przedmiar robót – 01.2 Plac Gwardii; 
90. Załącznik nr 90 – Przedmiar robót – Wjazd wraz z tunelem – ETAP II; 
91. Załącznik nr 91 – Przedmiar robót – 11.0 Sieć wodociągowa; 
92. Załącznik nr 92 – Przedmiar robót – 12.0 Sieć kanalizacyjna; 
93. Załącznik nr 93 – Przedmiar robót – 13.0 Sieć CO; 
94. Załącznik nr 94 – Przedmiar robót – 14.0 Przebudowa sieci 15 i 0,4 kV; 
95. Załącznik nr 95 – Przedmiar robót – 21.0 Przyłącze wodno-kanalizacyjne na parkingu 

autokarowym i do budynków nr N65,N74, N78; 
96. Załącznik nr 96 – Przedmiar robót – 21.1 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynków 

nr 01.2, 01.3,N1, N9/N23, N92, N93, N96, N50, N58, N57, N60, N53, N37, N44, N36, N3, 
N25, N85, N4, N5, N6, N82; 

97. Załącznik nr 97 – Przedmiar robót – 21.2 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku 
02.2 Pawilon Południowy; 

98. Załącznik nr 98 – Przedmiar robót – 21.3 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do X Pawilo-
nu; 

99. Załącznik nr 99 – Przedmiar robót – 21.4 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do XI Pawilo-
nu; 

100. Załącznik nr 100  – Przedmiar robót – 22.0 Sieć elektroenergetyczna; 
101. Załącznik nr 101 – Przedmiar robót – 22.1 Zabezpieczenie kabli; 
102. Załącznik nr 102 – Przedmiar robót – 22.2 Przyłącze elektroenergetyczne do Pawilonu 

Południowego; 
103. Załącznik nr 103 – Przedmiar robót – 23.0 Oświetlenie zewnętrzne; 
104. Załącznik nr 104 – Przedmiar robót – 24.0 Kanalizacja teletechniczna; 
105. Załącznik nr 105 – Przedmiar robót – 24.1 Przyłącze światłowodowe jednomodowe; 
106. Załącznik nr 106 – Przedmiar robót – 24.2 Przyłącze światłowodowe wielomodowe; 
107. Załącznik nr 107 – Przedmiar robót – 24.3 Przyłącze miedziane; 
108. Załącznik nr 108 – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 22; 
109. Załącznik nr 109 – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 41; 
110. Załącznik nr 110 – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 74; 
111. Załącznik nr 111 – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 79; 
112. Załącznik nr 112 – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 89; 
113. Załącznik nr 113 – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 97; 
114. Załącznik nr 114 – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 99; 
115. Załącznik nr 115 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-

lanych – 01.0 PZT Zamienny; 
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116. Załącznik nr 116 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 02.2 Pawilon Południowy; 

117. Załącznik nr 117 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza; 

118. Załącznik nr 118 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 01.3 Parking podziemny; 

119. Załącznik nr 119 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 01.2 Plac Gwardii; 

120. Załącznik nr 120 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II; 

121. Załącznik nr 121 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 11.0 Sieć wodociągowa; 

122. Załącznik nr 122 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 12.0 Sieć kanalizacyjna; 

123. Załącznik nr 123 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 13.0 Sieć cieplna; 

124. Załącznik nr 124 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 21.0 Przyłącze wodociągowe;  

125. Załącznik nr 125 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 22.0 Sieć elektroenergetyczna; 

126. Załącznik nr 126 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 23.0 Oświetlenie zewnętrzne; 

127. Załącznik nr 127 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – 24.0 Kanalizacja teletechniczna; 

128. Załącznik nr 128 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 22; 

129. Załącznik nr 129 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 41; 

130. Załącznik nr 130 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – Projekt rozbiórki –  obiekt nr 74; 

131. Załącznik nr 131 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 79; 

132. Załącznik nr 132 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – Projekt rozbiórki –  obiekt nr 89; 

133. Załącznik nr 133 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 97; 

134. Załącznik nr 134 – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 99; 

135. Załącznik nr 135 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.0 PZT Zamienny – Nawierzchnie; 

136. Załącznik nr 136 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.0 PZT Zamienny – Zieleń; 

137. Załącznik nr 137 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.0 PZT Zamienny – Elementy małej architektury; 

138. Załącznik nr 138 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Roboty ziemne; 

139. Załącznik nr 139 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Konstrukcje żelbetowe; 

140. Załącznik nr 140 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Konstrukcje stalowe; 

141. Załącznik nr 141 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Roboty murowe; 

142. Załącznik nr 142 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Hydroizolacje; 
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143. Załącznik nr 143 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Termoizolacje; 

144. Załącznik nr 144 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Dach; 

145. Załącznik nr 145 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Elewacje; 

146. Załącznik nr 146 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Beton architektoniczny; 

147. Załącznik nr 147 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Stolarka, ślusarka i inne elementy; 

148. Załącznik nr 148 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Urządzenia techniczne; 

149. Załącznik nr 149 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wyposażenie; 

150. Załącznik nr 150 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje wod.-kan.; 

151. Załącznik nr 151 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje grzewczo-chłodnicze; 

152. Załącznik nr 152 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje wentylacji; 

153. Załącznik nr 153 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje elektryczne i teletechniczne; 

154. Załącznik nr 154 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Podłoża i podkłady; 

155. Załącznik nr 155 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wykończenie ścian; 

156. Załącznik nr 156 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wykończenie posadzek; 

157. Załącznik nr 157 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wykończenie sufitów; 

158. Załącznik nr 158 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wyposażenie; 

159. Załącznik nr 159 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Stolarka, ślusarka i inne elemen-
ty; 

160. Załącznik nr 160 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Roboty ziemne; 

161. Załącznik nr 161 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Konstrukcje żelbetowe; 

162. Załącznik nr 162 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Roboty murowe; 

163. Załącznik nr 163 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Hydroizolacje; 

164. Załącznik nr 164 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Termoizolacje; 

165. Załącznik nr 165 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Podłoża i podkłady; 

166. Załącznik nr 166 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Wykończenie posadzek; 

167. Załącznik nr 167 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Wykończenie ścian; 

168. Załącznik nr 168 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Stolarka i ślusarka; 

169. Załącznik nr 169 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Wyposażenie; 



37 

 

170. Załącznik nr 170 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje wod.-kan.; 

171. Załącznik nr 171 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje grzewczo-chłodnicze; 

172. Załącznik nr 172 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje wentylacji; 

173. Załącznik nr 173 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje elektryczne i teletechniczne; 

174. Załącznik nr 174 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Nawierzchnie; 

175. Załącznik nr 175 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Instalacje elektryczne; 

176. Załącznik nr 176 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Elementy małej architektury; 

177. Załącznik nr 177 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – roboty ziemne; 

178. Załącznik nr 178  – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – podłoża i podkłady; 

179. Załącznik nr 179 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Konstrukcje żelbetowe; 

180. Załącznik nr 180 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Konstrukcje stalowe; 

181. Załącznik nr 181 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Beton architektoniczny; 

182. Załącznik nr 182 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Hydroizolacje; 

183. Załącznik nr 183 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Izolacje termiczne; 

184. Załącznik nr 184 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Obróbki blacharskie; 

185. Załącznik nr 185 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Odtworzenie muru Cytadeli 
i prace konserwatorskie; 

186. Załącznik nr 186 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Zewnętrzna instalacja ka-
nalizacji deszczowej; 

187. Załącznik nr 187 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Impregnacja betonu; 

188. Załącznik nr 188 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Okładziny ścian i sufitów; 

189. Załącznik nr 189 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Posadzki epoksydowe; 

190. Załącznik nr 190 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Ślusarka i inne elementy; 

191. Załącznik nr 191 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Wyposażenie; 

192. Załącznik nr 192 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Rusztowania; 

193. Załącznik nr 193 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Instalacje elektryczne i tele-
techniczne wewnętrzne; 

194. Załącznik nr 194 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Zieleń; 

195. Załącznik nr 195 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Nawierzchnie utwardzone; 
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196. Załącznik nr 196 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Organizacja ruchu i ozna-
kowanie pionowe i poziome; 

197. Załącznik nr 197 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Elementy zabezpieczające; 

198. Załącznik nr 198 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Zieleń; 

199. Załącznik nr 199 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 11.0 Sieć wodociągowa; 

200. Załącznik nr 200 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 12.0 Sieć kanalizacyjna; 

201. Załącznik nr 201 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 13.0 Sieć cieplna; 

202. Załącznik nr 202 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 21.0 Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne; 

203. Załącznik nr 203 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 22.0 Siec elektroenergetyczna; 

204. Załącznik nr 204 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 23.0 Oświetlenie zewnętrzne; 

205. Załącznik nr 205 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 24.0 Kanalizacja teletechniczna; 

206. Załącznik nr 206  – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa – Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków nr 36A/14 z dnia 20.03.2014 r. o zatwierdzeniu projek-
tu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, w tym przebudowę sieci elektroe-
nergetycznej 15 i 0,4 kV RWE STOEN i usunięcie kolizji, wraz z potwierdzeniem osta-
teczności; 

207. Załącznik nr 207 – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa nr 788N/13 z 
dnia 20.04.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

208. Załącznik nr 208  – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa nr 115/2013 
z dnia 01.07.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

209. Załącznik nr 209 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 131/2013 z dnia 
01.07.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
wjazdu wraz z tunelem, wraz z postanowieniem Wojewody Mazowieckiego nr 
30/2013 z dnia 16.09.2013 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki oraz wraz z potwierdze-
niem ostateczności; 

210. Załącznik nr 210 – Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy – Stołecznego Konserwato-
ra Zabytków nr 1857/12 z dnia 27.08.2012 r. o pozwoleniu na rozbiórkę wtórnych bu-
dynków znajdujących się na działce nr ew. 1 w obrębie 7-01-17 na terenie Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostateczno-
ści; 

211. Załącznik nr 211 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 271/2013 z dnia 
22.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na roz-
biórkę 6 obiektów, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

212. Załącznik nr 212 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 272/2013 z dnia 
22.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na roz-
biórkę 1 obiektu o numerze 75, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

213. Załącznik nr 213 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 273/2013 z dnia 
22.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na roz-
biórkę 11 obiektów, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 
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214. Załącznik nr 214 –  Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy – Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków nr 775N/17 z dnia 27.04.2017 r o pozwoleniu na budowę Muzeum 
Wojska Polskiego, obejmującego budowę Placu Gwardii, garażu podziemnego, Pawilo-
nu Południowego wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z potwierdzeniem ostatecz-
ności; 

215. Załącznik nr 215 – Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy – Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków nr 124A/17 z dnia 02.05.2017 r. o pozwoleniu na budowę dla 14 sieci i 
przyłączy, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

216. Załącznik nr 216 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 202/III/2017 z dnia 
07.07.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebu-
dowę sieci 15 i 0,4 kV RWE STOEN i usunięcie kolizji (14.0) w części dotyczącej terenu 
zamkniętego, bez potwierdzenia ostateczności. 

217. Załącznik nr 217 – Zgłoszenie do Urzędu Dzielnicy Żoliborz nr 29/2017 z dnia 
03.03.2017 r. na przebudowę sieci 15 i 0,4kV RWE STOEN i usunięcie kolizji (14.0) w 
części dotyczącej terenu otwartego, wraz z dowodem niewniesienia sprzeciwu. 

 


