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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260148-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Sierpc: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2013/S 150-260148

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
Punkt kontaktowy: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Osoba do kontaktów: Anna Rzeszotarska
09-200 Sierpc
POLSKA
Tel.:  +48 242752883 / 608062652
E-mail: skansen@mwmskansen.pl
Faks:  +48 242755820
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mwmskansen.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

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

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z dostawą i montażem
wyposażenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260148-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Polska,mazowieckie, Sierpc,ul. Narutowicza
Kod NUTS PL121

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem Zamówienia jest robota budowlana dot. budowy Centrum kulturalno – rekreacyjnego w
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz uzyskaniem w imieniu
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z
wyposażeniem, które stanowią Załącznik nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
SIWZ.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach należących do Muzeum, leży w granicach administracyjnych Miasta
Sierpc. Zakłada się budowę obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą i stworzenia nowoczesnej bazy noclegowej,
rekreacyjnej i gastronomicznej w regionie, będącej uzupełnieniem istniejącego kompleksu muzealnego. Na
zaprojektowane rozwiązanie składa się budowa budynku hotelowo- konferencyjnego wraz z restauracją, sali
koncertowo – konferencyjnej z zapleczem, zespołu rekreacyjno-rozrywkowego. Przewidziany do realizacji
obiekt składa się z 5 części. Trzy z nich (nr 1, 3, 5) są elementami dominującymi, połączenia między nimi
(części 2, 4) zostaną ukryte pod zielonymi skarpami wpisującymi budynki w otoczenie – las i istniejące
zabudowania Skansenu. W ramach niniejszego Zamówienia do obiektu zostanie dostarczone wyposażenie
zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SIWZ .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212000, 45100000, 45212212, 45300000, 45400000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

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

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych do prowadzenia prac budowlanych w szczególności:
przyłącza wody, przyłącza energii elektrycznej na potrzeby budowy, obsługi geodezyjnej, zagospodarowanie
Placu budowy;
2) Drogi, parkingi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, obrzeża, odwodnienie, nawierzchnie;
3) Zagospodarowanie terenu + mała architektura + ogrodzenie;
4) Architektura i konstrukcja;
a) Prace przygotowawcze i ziemne w tym wycinka drzewostanu,
b) Konstrukcje fundamentów i izolacje,
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c) Roboty budowlane – budynek 1: konstrukcje: żelbetowe, stalowe, murowe, dachu, okładziny ścian, podkłady
i posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, stolarka i ślusarka wewnętrzna, okładziny dachu,
elewacje, urządzenia dźwigowe,
d) Roboty budowlane – budynek 2: konstrukcje żelbetowe, murowe, okładziny ścian, podkłady i posadzki, sufity,
stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, stolarka i ślusarka wewnętrzna, dach zielony, elewacje i elementy
zewnętrzne,
e) Roboty budowlane – budynek 3: konstrukcje żelbetowe, murowe, stalowe, dachu, okładziny ścian, podkłady
i posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, stolarka i ślusarka wewnętrzna, kominki, okładziny
dachu, elewacje i elementy zewnętrzne, urządzenia dźwigowe,
f) Roboty budowlane – budynek 4: konstrukcje żelbetowe, murowe, okładziny ścian, podkłady i posadzki, sufity,
stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, stolarka i ślusarka wewnętrzna, dach zielony, elewacje i elementy
zewnętrzne,
g) Roboty budowlane – budynek 5: konstrukcje żelbetowe, stalowe, murowe, dachu, okładziny ścian, podkłady
i posadzki, roboty w zakresie wykonania basenów, sufity, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, stolarka
drzwiowa i balustrady, okładziny dachu, elewacje i elementy zewnętrzne, urządzenia dźwigowe;
5) Instalacje sanitarne:
a) instalacja wodno-kanalizacyjna,
b) technologia kotłowni,
c) instalacja odzysku ciepła,
d) instalacja technologii basenu,
e) wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej,
f) wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej,
g) przyłącze wodociągowe,
h) system nawadniania,
i) drenaż opaskowy,
j) instalacja centralnego ogrzewania,
k) wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja,
l) instalacja ciepła technologicznego oraz wody lodowej,
6) Instalacje elektryczne:
a) montaż agregatu prądotwórczego w obudowie zewnętrznej wyciszonej;
b) przebudowa oświetlenia drogowego;
c) zewnętrzne linie kablowe niskiego napięcia 0,4 kV;
d) oświetlenie parkingu i podświetlenie drzew i traw;
e) oświetlenie zewnętrzne budynku;
f) rozdzielnice;
g) wewnętrzne linie zasilające;
h) trasy kablowe;
i) instalacja oświetlenia i gniazd;
j) instalacja elektryczna zasilania urządzeń AUDIO
k) instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych;
l) instalacja odgromowa;
m) Instalacje słaboprądowe (teletechniczne):
system nagłośnienia;
system sygnalizacji pożaru;
system sygnalizacji włamania i napadu;



Dz.U./S S150
03/08/2013
260148-2013-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/17

03/08/2013 S150
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/17

system kontroli dostępu;
system rozliczenie czasu przebywania;
system monitoringu telewizyjnego;
system RTV/TVSAT;
internet bezprzewodowy;
telefoniczna i wideokonferencyjna;
system zarządzania energią (BMS);
7) Technologie basenów i saun:
a) basen pływacko-rekreacyjny;
b) wanna hydromasażu wewnętrzna;
c) brodzik;
d) wanna do hydromasażu zewnętrzna;
e) instalacje hydrauliczne;
f) system komputerowy;
g) SPA
8) Technologia kuchni;
9) Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SIWZ, którego wizualizacje,
próbki materiałów oraz kolorystykę przed zakupem i wbudowaniem należy przedłożyć Zamawiającemu do
akceptacji;
10) Dostawa gaśnic wraz z oznakowaniem miejsca ich usytuowania oraz wyposażenia hydrantów;
11) Opracowanie przez osoby uprawnione i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru
końcowego:
a) Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - w 3 egzemplarzach
b) Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i plany ewakuacji obiektu - w 3 egzemplarzach,
c) Instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, instalacji - w 3 egzemplarzach
d) Dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
obiektu - w 3 egzemplarzach;
12) Obsługa geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3
egzemplarzach;
13) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów składających się na
przedmiot Zamówienia . Prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie będzie załącznikiem do protokołu
odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
14) Wszelkie roboty lub świadczenia niezbędne do wykonania niniejszego Zamówienia z należytą starannością,
w tym w szczególności:
a) dokumenty Wykonawcy wg SIWZ wraz z niezbędnymi opłatami administracyjnymi oraz wymaganymi
uzgodnieniami,
b) roboty budowlane wg SIWZ oraz inne niezbędne prace, próby, próby końcowe i szkolenia,
c) objazdy, przejazdy, organizację ruchu,
d) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,
e) opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej Umowy wykonanych przez
niezależne Instytucje,
f) badania instalacji elektrycznych i kablowych,
g) zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób, prób
końcowych i prób eksploatacyjnych,
h) zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, instrukcji bhp i ppoż.,
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i) zakup sprzętu bhp i ppoż.,
j) zapłatę za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych,
k) zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy,
l) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazaniem odpadów firmom
posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
określonego rodzaju (Ustawa o odpadach – Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. z późn. zmian.),
n) inne opłaty administracyjne niezbędne do wykonania Umowy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 48 377 399 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 800 000,00 zł
(słownie: osiemset tysięcy zł 00/100).
2.Zamawiajacy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy.
3. Postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo
opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Cenę oferty za wykonanie całego Zamówienia należy obliczyć wg Formularza centowego - zbiorcze
zestawienie składników ceny oferty, stanowiącego Zał. NR 9 do SIWZ.
2. Łączna ryczałtowa wartość netto całego Zamówienia stanowi sumę ryczałtowych wartości netto wszystkich
elementów Zamówienia wskazanych w Formularzu cenowym. W toku realizacji Umowy łączna wartość netto
Zamówienia nie może być zmieniona.
3. Cena oferty obejmuje wykonanie całego Zamówienia tj. wykonanie robót wraz z dostawą i montażem
wyposażenia oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkie
koszty oraz świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego Zamówienia ze wszystkimi kosztami
towarzyszącymi zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień, w
którym upływa termin do składania ofert.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji Umowy, kwota wynagrodzenia netto zostanie
powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień spełnienia świadczenia. Zmiana stawki
podatku VAT nie wymaga zmiany Umowy.
5. Ryczałtowe wartości netto elementów Zamówienia wskazane w Formularzu cenowym zawierają wszystkie
koszty niezbędne do wykonania Zamówienia, nie mogą ulec zmianie rzez cały okres trwania Umowy.
6. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia
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towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia
Umowy przedstawiać Zamawiającemu celem zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodny
z ofertą Wykonawcy i jej załącznikami, sporządzony na podstawie ryczałtowych wartości netto elementów
Zamówienia wskazanych w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy i wyliczonymi
na ich podstawie w każdym miesiącu realizacji Zamówienia wartościami brutto robót zgodnie z podatkiem VAT
w obowiązującej wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Zamawiającego w zakresie płatności
stanowiących, iż:
1) całkowita wartość faktur wystawionych na podstawie częściowych protokołów odbioru nie może przekraczać
95% wartości Umowy,
2) faktura końcowa w wysokości 5 % wartości Umowy będzie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego
odbioru przedmiotu Umowy, który nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie obiektów wskazanych w przedmiocie Zamówienia.
9. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków finansowych i płatniczych zawarte są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do nr 10 do SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą"
przepisy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej
współpracę Wykonawców.

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

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca ubiegający się
o udzielenie niniejszego Zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy oraz
zobowiązany jest spełnić warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, których opis sposobu dokonania oceny spełniania
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt 5.2 SIWZ ma na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania udzielanego Zamówienia.
2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy
Zamawiający żąda przedłożenia w załączeniu do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy,
sporządzonego wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą Informacji w trybie art. 26 ust.2 d) Ustawy
sporządzonej wg Załącznika nr 3 do SIWZ zawierającej informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy
kapitałowej wraz listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Jeżeli w
niniejszym przetargu złożone zostaną odrębne oferty Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
Zamawiający zwraca się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia,
czy zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie ww. przepisu.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt .2 :
1) ppkt 2- 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
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2) ppkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca za-mieszkania
albo zamieszkania osoby, której doku¬menty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10 i 11
Ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lit a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lit b , powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 6 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia składa w załączeniu do oferty w niniejszym przetargu oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w pkt 2 i 3 SIWZ. Zapisy pkt 4 - 7 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie warunku
wskazanego w art. 22 ust.1 pkt 4 Ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
b) osiągnął za okres ostatnich 3 pełnych lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres, łączny przychód netto ze sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł (słownie:
czterdzieści milionów złotych),
c) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych)
lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów
złotych).
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika nr 8 SIWZ
a także dokumenty niezbędne w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował ww. zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów , wskazanych w § 1 ust. 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia warunki
wskazane powyżej mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów
wskazanych poniżej. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy
i odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Ustawy.
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5. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego Zamówienia na
podstawie warunków opisanych w niniejszym przetargu Zamawiający żąda:
1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 4 do SIWZ,
2) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b Ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował ww. zasobami,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji
ww. zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika
nr 8 SIWZ. Przez pisemne zobowiązania, o których mowa wyżej należy rozumieć zobowiązania złożone w
oryginale.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, opisanych
w pkt 5.2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, poza pisemnym zobowiązaniem, o którym mowa,
żąda również:
1) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
2) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit.a)-c) powyżej

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego Zamówienia Zamawiający
wymaga w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 Ustawy, aby Wykonawca wykazał, iż:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom
budowlanym wskazanym w przedmiocie Zamówienia tj. wykonał w okresie 5 ostatnich lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie
roboty budowlane (umowy) dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126
według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z
późn. zm.), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN oraz jedną robotę budowlaną (umowę)
dot. budowy krytego basenu o sumarycznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2,
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lub
wykonał w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) dot. budowy budynku lub
kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,
stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), każda o wartości brutto nie mniejszej
niż 40 000 000,00 PLN, w tym co najmniej jedna z nich zawierała między innymi budowę krytego basenu o
sumarycznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2,
lub udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował ww. wiedzą i doświadczeniem na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b Ustawy,
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia,
posiadającymi wskazane poniżej kwalifikacje i uprawnienia lub udowodni Zamawiającemu, iż będzie
dysponował ww. osobami na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, posiadającymi wskazane poniżej
kwalifikacje i uprawnienia tj.:
a) Ekspert 1 - Kierownik budowy, posiadający:
wykształcenie wyższe techniczne,
odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
wymagane uprawnienia przez okres nie krótszy niż 5 lat przed terminem do składania ofert w niniejszym
przetargu,
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, tzn. pełnił, funkcję Kierownika budowy:
- dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż 20
000 000,00 PLN dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z
późn. zm.) oraz jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) dot. budowy krytego basenu o sumarycznej
powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2,
lub
- dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż 20
000 000,00 PLN dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn.
zm.) zawierającej budowę krytego basenu o sumarycznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2;
b) Ekspert 2 - Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający:
wykształcenie wyższe techniczne,
odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
wymagane uprawnienia przez okres nie krótszy niż 5 lat przed terminem do składania ofert w niniejszym
przetargu,
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, tzn. pełnił funkcję Kierownika robót
konstrukcyjno-budowlanych lub Kierownika Budowy:
- dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż 20
000 000,00 PLN dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według
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Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z
późn. zm.) oraz jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) dot. budowy krytego basenu o sumarycznej
powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2,
lub
- dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż 20
000 000,00 PLN dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn.
zm.) zawierającej budowę krytego basenu o sumarycznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2;
c) Ekspert 3 - Kierownik robót sanitarnych, posiadający:
odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
wymagane uprawnienia przez okres nie krótszy niż 5 lat przed terminem do składania ofert w niniejszym
przetargu,
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami sanitarnymi, tzn. pełnił funkcję Kierownika robót
sanitarnych:
- dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż 20
000 000,00 PLN dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z
późn. zm.) oraz jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) dot. budowy krytego basenu o sumarycznej
powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2,
lub
- dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż 20
000 000,00 PLN dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn.
zm.) zawierającej budowę krytego basenu o sumarycznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 190 m2;
d) Ekspert 4 - kierownik robót elektrycznych, posiadający:
odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
wymagane uprawnienia przez okres nie krótszy niż 5 lat przed terminem do składania ofert w niniejszym
przetargu,
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi, tzn. pełnił funkcję Kierownika robót
elektrycznych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) o wartości brutto nie mniejszej niż
20 000 000,00 PLN dot. budowy budynku lub kompleksu budynków zaliczanych do grupy 121 lub 126 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn.
zm.);
e) Ekspert 5 - kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający:
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odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
telekomunikacyjnej związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną w odniesieniu
do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
wymagane uprawnienia przez okres nie krótszy niż 5 lat przed terminem do składania ofert w niniejszym
przetargu,
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi tzn. pełnił funkcję kierownika robót
telekomunikacyjnych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej (umowy) dot. budowy budynku lub
kompleksu budynków o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN;
f) Ekspert 6 - kierownik robót drogowych, posiadający:
odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
wymagane uprawnienia przez okres nie krótszy niż 5 lat przed terminem do składania ofert w niniejszym
przetargu.
g) Ekspert 7 - specjalista ds. zieleni posiadający:
wykształcenie wyższe, kierunkowe (ogrodnictwo, leśnictwo, itp.),
co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe.
2.Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika nr 8 SIWZ
a także dokumenty niezbędne w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował ww. zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów , wskazanych w § 1 ust. 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231).
3. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt
1 ppkt 1 ogłoszenia Zamawiający wskazuje, co następuje:
1) za wykonane roboty budowlane (umowy), o których mowa w ww. warunku należy rozumieć budynek lub
kompleks budynków opisanych w warunku, dla których wydano świadectwo przejęcia lub końcowy protokół
odbioru robót budowlanych,
2) w przypadku gdy w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dowodach dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wskazane są wartości w innych
walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs
NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu Zamówienia, opisanego w pkt 1 ppkt 2 ogłoszenia Zamawiający wskazuje, co następuje:
1) w przypadku gdy w wykazie osób podane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny
spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
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2) za wykonane roboty budowlane (umowy), o których mowa w ww. warunku należy rozumieć budynek lub
kompleks budynków opisanych w warunku, dla których wydano świadectwo przejęcia lub końcowy protokół
odbioru robót budowlanych,
3) nie dopuszcza się wskazania jednej osoby na kilka stanowisk dot. Ekspertów, z wyjątkiem możliwości
połączenia funkcji: Eksperta 1 - Kierownik budowy i Eksperta 2 – Kierownik robót konstrukcyjno-
budowlanych,
4) Zamawiający zakłada, że podany wyżej skład osobowy nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia
przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy i winien być traktowany jako minimalne warunki
żądane przez Zamawiającego,
5) Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających
posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem.
6) Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych
w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr
83 z 2006r., poz. 578;).
7) Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę.
8) Zgodnie z art. 12a ustawy - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych.
9) Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, która ma
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się
kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju
obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. Nr 63, poz. 394).
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia warunki
wskazane powyżej w pkt 1 mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy.
6.Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, dokonana zostanie na podstawie wymaganych
oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. 8 poniżej załączonych do oferty.
7.Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty,
z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Ustawy.
8. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego Zamówienia na
podstawie warunków opisanych w niniejszym przetargu Zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania sporządzonego wg Załącznika Nr 5 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót opisanych w warunku udziału w postępowaniu, określających, czy roboty
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te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
sporządzonego wg Załącznika Nr 6 do SIWZ,
3) oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, sporządzonego wg Załącznika Nr 7 do SIWZ,
9. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował ww. zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
podmiotów do oddania mu do dyspozycji ww. zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
Zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika nr 8 SIWZ. Przez pisemne zobowiązania, o których mowa
wyżej należy rozumieć zobowiązania złożone w oryginale.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, opisanych w
pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający,
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, poza pisemnym zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 9 , żąda
również:
1) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
11. Dowodami, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 są poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
12.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty
budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w pkt.11.
13.Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) w niniejszym przetargu,
w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone
w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
14.W wykazie robót, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1 Zamawiający wymaga wykazania najważniejszych robót
opisanych w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 celem zweryfikowania zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego Zamówienia.
15. W przypadku, gdy w wykazie robót lub w dowodach, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 , albo w wykazie osób
wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia odpowiednio warunku
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udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia albo warunku w zakresie osób przyjmie
średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

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

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DzAI 281/03/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.9.2013 -
10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 5 000 PLN
Warunki i sposób płatności: W przypadku gdy pomimo udostępnienia SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy
na stronie internetowej http:/WWW.mwmskansen.pl , Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem w
trybie art. 42 ust.2 Ustawy o przekazanie SIWZ ( w tym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych) w formie kopii na papierze, Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni
SIWZ ( w tym dokumentację projektową i specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych),
pod warunkiem uiszczenia opłaty, która pokrywa koszty druku SIWZ ( wraz z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz koszty jej przekazania. Sposób płatności
przelewem na konto: 24124032041111000029052712 w Banku PEKAO SA o/ Sierpc w terminie dwóch dni
od daty przekazania wniosku. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego. SIWZ zostanie przekazana po uiszczeniu ww. opłaty. 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.9.2013 - 10:00

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

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.9.2013 - 10:15
Miejscowość:
Sierpc, ul. Narutowicza 64 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (budynek C) Dział Administracji i Inwestycji
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki
i rekreacji” Działanie 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013;

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Na podstawie art. 93 ust.1 a) Ustawy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Budżetu
Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem:
1) Informacji w trybie art. 26 ust.2 d Ustawy sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy,
sporządzonego wg Załącznika nr 4 do SIWZ;
3) Pisemnego zobowiązania sporządzonego wg Załącznika nr 8 do SIWZ
- które należy przedstawić w oryginale.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust.2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników,
oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z
przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające
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ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art.
297 §1 kodeksu karnego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.7.2013

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

