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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
ul. Podzamcze1, 32-551 Babice. 
strona internetowa: www.mnpe.pl 
e-mail: sekretariat@mnpe.pl 
tel. /fax. 32 622 87 49, 32 646 28 10 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz.1986) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. 

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych. 

3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 
terminy mają następujące znaczenie: 

 
a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. 2018 poz.1986), 

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale  
2 niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy  

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający" – Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec ul. Podzamcze1, 32-551 Babice. 

4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

 
Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest: „Budowa ogrodu sensorycznego  
i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”. 
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2.1 Przedmiotem zamówienia jest : 
zagospodarowanie terenu polegające na budowie ogrodu sensorycznego, mającego 
charakter poznawczo edukacyjny dla dzieci z dysfunkcjami narządów zmysłu: wzroku, 
słuchu oraz dysfunkcjami fizycznymi. Celem ogrodu jest pobudzenie zmysłów i emocji 
poprzez możliwość doświadczenia różnych rodzajów nawierzchni, zapachów, kolorów. 
Uwzględniono także miejsce do aktywności fizycznej – integracyjny plac zabaw z 
urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na 
wózkach. Zakłada się także wymianę nawierzchni przestrzeni ryneczku oraz obszarów 
ogrodu i przyległych, w sposób nawiązujący do tradycyjnych nawierzchni dawnych 
rynków małych miasteczek. Obszar podzielony jest na cztery strefy: A – strefa wejścia,  
B – strefa ryneczku ze studnią, C – ogród sensoryczny i D – integracyjny plac zabaw dla 
dzieci. 

2.2 Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, projekt zawiera 
rozwiązania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników  (w tym osób 
niepełnosprawnych). Przedmiot zamówienia ma charakter poznawczy, stymulujący 
rozwój intelektualny, skupienie uwagi; ma pełnić funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną 
oraz terapeutyczną. 

2.3 Zamówienie opisane jest w załączniku Nr 1, który zawiera:                    
załącznik Nr 1.1 - Projekt budowlano – architektoniczny,       
załącznik Nr 1.2 - Projekt budowlany – Instalacje elektryczne,            
załącznik Nr 1.3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiR),    
załącznik Nr 1.4 – Przedmiary (2 szt.). 
UWAGA: przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, wycenę należy oprzeć na 
dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał 
wizji lokalnej  w terenie i uwzględnił roboty, które jego zdaniem mogą wystąpić w 
trakcie realizacji zadania, a nie są ujęte w załączonym przedmiarze robót (wdrażając 
ewentualnie procedurę zgodnie z art. 38 ustawy). 

Tryb udzielania wyjaśnień został określony w Rozdziale 17 SIWZ. Podczas wizji lokalnej 
Zamawiający nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 

2.4   Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV  45000000-7- Roboty budowlane,     
CPV 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane, 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45100000-8 – przygotowanie terenu, 
CPV 45212140-9 – obiekty rekreacyjne, 
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CPV 45212120-3 – roboty budowlane w zakresie parków tematycznych, 
CPV 77310000-6  – usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych. 

2.5 Szczegółowy zakres obowiązków i warunki wykonania przedmiotu zamówienia znajdują 
się w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.6 Obszar na którym realizowane jest zamówienie jest zagospodarowany, znajdują się na nim 
elementy ekspozycji Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego. Działka jest zaopatrzona  
w media niezbędne do funkcjonowania obiektu (energia elektryczna, woda, kanalizacja). 

2.6 Sposób wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia : 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy  
o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. 
2018 r. poz. 917 ze zm.) przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, pracowników 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na pracach 
ogólnobudowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, budowy dróg, elektrycznych  
i usług sadzenia roślin i utrzymania zieleni.   
2.8. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 
- Przedmiot umowy będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników 
wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę. Wykaz pracowników winien być 
okazywany przez Kierownika budowy na każde żądanie inspektora nadzoru lub/i innego 
przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych. 
b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 
Za brak wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Zamawiający będzie 
naliczał kary umowne w wysokości 500, 00 PLN - za każdy stwierdzony przypadek. 
2.9. Zamawiający wskazuje, iż wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 

w sprawie zamówienia na roboty budowlane,  wynosi 10% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

2.10 Roboty budowlane, elektryczne, wykonanie nawierzchni rynku i ogrodu sensorycznego, 
montaż elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych, malowanie 
elementów, nasadzenia i inne występujące roboty budowlane i usługi muszą być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.11 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z  Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003  r. poz. 401). 

2.12 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zgodność 
wykonania z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano – instalacyjnych oraz sztuką budowlaną. 

2.13 Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 
dokumentacji projektowej, a ponadto:  
dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów  
w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011  
z 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów Budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/ EWG i ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2016. 1570 z późn. zm.) 
oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP. 

2.14 Roboty będą wykonywane na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego  
w  Wygiełzowie (działka Nr 802 obręb Babice), które w pozostałej części będzie 
udostępniane zwiedzającym. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić 
roboty oraz  transport w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób przebywających 
na terenie Parku. 

 
2.15 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o którym 

mowa w art. 67  ust. 1 pkt. 6. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: 

- do dnia 31 października 2019 r. (odbiór końcowy) zgodnie z harmonogramem finansowo – 
rzeczowym. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym harmonogram przed 
podpisaniem umowy. 

 

Rozdział 4 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

4.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, 
którzy: 

 1. nie podlegają wykluczeniu, 
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 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 
4.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.  
 
4.1.2. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu muszą spełniać warunki, o których mowa 
             w art. 22 ust. 1b) ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał:  
4.1.2.1 w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

4.1.2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 
4.1.2.3  w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
1) w zakresie doświadczenia: 

4.1.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  
że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co 
najmniej 100.000,00 zł brutto każda, polegające na zagospodarowaniu terenu, wykonaniu 
nasadzeń oraz montażu małej architektury, 
 
2) w zakresie zdolności zawodowych: 

4.1.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje 
do realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania osoby: 

a) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu 
zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
lub przepisów nie będących prawem krajowym, 
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4.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

4.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt. 4.1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.4 Wykonawcy którzy polegają na zasobach innych podmiotów: 

4.4.1Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub sytuacji ekonomicznej 
innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

4.4.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 12-22. 

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

       Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.4.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  
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o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym Załącznik  
nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

4.4.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach we wstępnym 
oświadczeniu Wykonawcy. 

4.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne 
oświadczenie Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia (zał. nr 4 do SIWZ). 

4.6  W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden  
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt.4.4.2, natomiast 
przy weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w pkt.4.2 pod uwagę będzie 
brany potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz innych 
podmiotów,  

 4.7 Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek 
odrzucenia ofert wg. art.89 ust. 1; art.90; oraz pod kątem oczywistych omyłek wg. art. 87 
ust.1 i 2 ustawy. Nie stosuje się procedury określonej w art. 24 aa. Ustawy. 

 
4.8   PODWYKONAWCY: 
 
4.8.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 
4.8.2 Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia 

zobowiązany jest podać taką informację w formularzu ofertowym (zał. nr 8 do SIWZ) 
wraz z podaniem zakresu zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak 
również firm podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert.  Brak w ofercie 
informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, jest rozumiane przez Zamawiającego, jako wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia samodzielnie. 

4.8.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.8.4 Jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4.8.5 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4.8.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  
w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą 
złożyć wraz z ofertą – ( zał. Nr 8 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty. 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku 
Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze 
wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenia o którym mowa w pkt. 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, zgodnie ze wzorami stanowiącymi 
Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 5.1.1. zgodnie  
ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
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grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz oświadczeniem (Załącznik Nr 5 do SIWZ) , dokumenty lub informacje 
wykazujące, że istniejące powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.  
Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

5.3.1 W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 ustawy – 
spełniania warunków udziału w postępowania:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - co najmniej 2 roboty 
budowlane, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda, polegające na 
zagospodarowaniu terenu, wykonaniu nasadzeń oraz montażu małej architektury, 
sporządzonego zgodnie  z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej  
1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu 
zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
lub przepisów nie będących prawem krajowym, sporządzonego zgodnie z załącznikiem 
Nr 7 do SIWZ. 
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Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 
jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach 
podmiotu trzeciego. 

5.4 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.5 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.4.1 i 4.4.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski. 

5.7 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami  
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

5.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. 

5.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 
podpisującej. 

5.10 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 
tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt. 5.8  
i 5.9 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów 
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wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 
dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz  
z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.11 Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
należy dołączyć do oferty. 

5.12 W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 
jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów. 

5.13 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości :  

– 5.000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych). 
6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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  
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
bankowy zamawiającego,  prowadzącego postępowanie: Muzeum – Nadwiślański Park 
etnograficzny i Zamek Lipowiec): Nr 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 Bank 
Spółdzielczy w Chrzanowie, wpisując : „ wadium - : Budowa ogrodu sensorycznego i 
modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”. 

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie 
przelewu. 
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6.3 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie 
się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 
pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia", 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 
dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.7  Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert. 

6.8 Zwrot wadium; ponowne wniesienie wadium; zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 
ustawy. 

 

UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji 
zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się  
o wspólne zamówienia lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu i wszystkich 
Wykonawców działających w konsorcjum. 

 

Rozdział 7 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy, każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferty, Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną uznane za niezgodne  
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z ustawą  i odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.  
7.2 Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę ściśle według wymagań określonych  

w niniejszej SIWZ. 
7.3 Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w art. 18a pkt. 4 ustawy z dnia  

22 sierpnia 2018 r. poz. 1603  zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1603 ), ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 

7.4 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
7.5 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.6 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 
muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

7.7 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) 
reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.8 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać 
dołączone do oferty. 

7.9 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż 
polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
7.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

7.13 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
 wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje 
 stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 
sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 
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kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. 2018 poz. 419), 
zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 
spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to  
inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte  
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

7.14 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik 
Nr 8 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących 
odpowiednio Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 4.4 i 4.5 SIWZ - jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

7.15  Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 
upływem terminu  otwarcia ofert. 

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

b) Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec  
32-551 Babice, ul. Podzamcze 1  

OFERTA na: Budowę ogrodu sensorycznego i modernizację istniejącej przestrzeni 
sektora małomiasteczkowego” 

Nie otwierać przed dniem 18.04.2019 r. do godz. 10:00. 

 

 

 



 

16 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

ul. Podzamcze 1 | 32-551 Babice | tel. +48 32 622 87 49 | faks +48 32 622 87 49 

sekretariat@mnpe.pl | www.mnpe.pl 

NIP 676-20-72-018 | REGON 351535611 

Rozdział 8 
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do 
dnia 18.04.2019 r. do godziny 10:00 w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w 
Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1 (sekretariat). Oferty 
można składać od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 -14:00. 

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową  
lub kurierską. 

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Muzeum – 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 32-551 Babice,  
ul. Podzamcze 1, Gabinet Dyrektora. 

8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że 
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed 
upływem terminu składania ofert.  

8.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, 
jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 7.15 z dodatkowym oznaczeniem 
„ZMIANA". 

8.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

8.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
www.mnpe.pl dnia 18.04.2019 r. do godziny 15:00 informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie 
zwrócone wykonawcom. 

 
Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
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9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody  
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 
Rozdział 10 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1 Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym sporządzonym dla zamówienia według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 

10.2 Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), 
z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

10.3  Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby  
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy  
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość  
bez kwoty podatku. 

10.4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
zamówienia i wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: 
wszelkie koszty robót budowlanych, należny podatek VAT, koszty niezbędnych badań  
i odbiorów, a także wszelkich innych prac w okresie gwarancji. 

10.5 W zakres wynagrodzenia nie wchodzą koszty ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty, 
na przykład usunięcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie 
prac budowlanych jakichkolwiek obiektów, sieci lub instalacji, mienia zamawiającego 
lub osób trzecich; koszty te stanowią ryzyko i koszty własne wykonawcy.  

10.6 W cenie ofertowej należy uwzględnić (ująć w cenach jednostkowych) wszystkie 
ewentualne upusty.  

10.7 Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen 
materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżonymi wyjątkami określonymi we wzorcu 
umowy.  
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10.8 Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany  
do sprawdzenia dokumentacji technicznej oraz do zdobycia wszelkich informacji, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty.  

10.9 Wzór umowy określający przyszłe zobowiązania wykonawcy stanowi załącznik Nr 2  
do SIWZ. Przed wyliczeniem ceny ofertowej należy zapoznać się z załączonym  
do specyfikacji wzorem umowy. 

10.10 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 

Rozdział 11 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

11.1  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 
następujących kryteriów oceny ofert dla każdej części zamówienia z osobna: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena (brutto) 60 

2. Okres gwarancji 40 

11.2  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

11.3 Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 
 ---------------------------------  x 60 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

11.4 Punkty za kryterium „okres gwarancji" zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 
40 punktów, w następujący sposób: 

W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji ponad wymagane w SIWZ minimum, 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy (jest 

Oferowana 
długość okresu 
gwarancji 

minimum              
36  

miesięcy 

minimum       
48  

miesięcy 

minimum     
60  

miesięcy 

minimum    
72  

miesięcy 

minimum          
84      

miesięcy 

Przyznana ilość 
punktów 

0 10 20 30 40 
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to minimum wymagane w SIWZ) i taka wartość będzie brana pod uwagę przy ocenie jego 
oferty.  

Oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji ponad wymagane w SIWZ 
minimum otrzyma 0 pkt. w niniejszym kryterium. 
W przypadku wskazania w ofercie wartości innej niż 48, 60, 72 lub 84 miesięcy, Zamawiający 
w takiej sytuacji do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów i taka wartość 
będzie obowiązywała przy realizacji umowy. 
 
Liczby punktów, o których mowa w pkt. 11.3 - 11.4, po zsumowaniu stanowić będą końcową 
ocenę oferty. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

 

Rozdział 12 
BADANIE OFERT 

12.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

12.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 
ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się  
do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 
wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy. 

12.3 Zamawiający, stosownie do art. 87 ustawy poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

12.4  Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
13.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
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13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie 
internetowej (www.mnpe.pl). 

13.3  Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, 
po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

13.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 
Rozdział 14 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
14.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
14.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  
         następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

14.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust.2 ustawy pzp.  

14.4 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego i złożone w dziale księgowości 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

14.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie 
i Zamek Lipowiec:  
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 

14.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

14.7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się dla zamówienia: 
 

- w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
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14.8 Postanawia się, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu gwarancji za wady, wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona 
w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady. Jeżeli zabezpieczenie 
wniesiono w innej formie niż w pieniądzu stosuje się wprost postanowienia art. 150 ust. 
8 – 10 ustawy. 

 

Rozdział 15 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
15.1 Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca 

przedstawił: 
a) informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych  

do kontaktów w związku z realizacją umowy; osoby reprezentujące wykonawcę przy 
podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty , 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców w przypadku, gdy zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

c) umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami w przypadku, jeżeli  
w realizacji zamówienia będą uczestniczyć inne podmioty (podwykonawcy), 

d) dowód wniesienia należytego zabezpieczenia umowy, 
e) harmonogram realizacji robót - stanowiący załącznik nr 1 do umowy.   

 
Rozdział 16 

POSTANOWIENIA UMOWY 
16.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowiących Załącznik nr 2 
niniejszej specyfikacji.  

16.2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian  
wynika  z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały 
zawarte w projekcie umowy. 
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Rozdział 17 
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 
taką informację na własnej stronie internetowej (www.mnpe.pl), pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 
SIWZ zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej (www.mnpe.pl). 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 
(www.mnpe.pl). 

 
Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI 

18.1  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2  W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje (zwane dalej „korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub za pomocą faksu (nr faksu 32 622 87 49) lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług poczta elektroniczną ( tekst jedn. Dz. U. z .2017. poz.1219 ). 

18.3  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu  
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt  
jej otrzymania. 

18.4  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer 
faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.5  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
32-551 Babice 
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ul. Podzamcze 1 

18.5  Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
         Marcin Koziołek; e-mail: dokumentacja@mnpe.pl, tel.: 32 – 622 – 87 – 49  

 
Rozdział 19  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

19.2  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 

 
Rozdział 20 

UWAGI OGÓLNE 
20.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
20.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
20.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
20.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
20.5   Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 

ust.3 Ustawy. 
20.6 Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 
20.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Rozdział 21 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum – Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1,  
tel: Administracja: tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10,  
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E-mail: sekretariat@mnpe.pl 
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu prowadzonego przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą ich przetwarzania jest obowiązek 
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 
spoczywający na Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec jako jednostce sektora finansów publicznych, 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”, 

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy, 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; , 

�  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

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

 lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego), 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

Jednocześnie  Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO 
względem osób  fizycznych, których dane  przekazane zostaną Zamawiającemu w związku  
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu, chyba, że m zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  
o których mowa w art.14 ust.5 RODO. 

 
Rozdział 22 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – dokumentacja projektowa:  
1. załącznik Nr 1.1 projekt budowlano architektoniczny;   
2. załącznik Nr 1.2 projekt budowlany - Instalacje elektryczne;  
3. załącznik Nr 1.3 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR);  
4. załącznik Nr 1.4 przedmiary (2szt.);  

Załącznik nr 2 – projekt umowy 
Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik Nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik Nr 5 - wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; 
Załącznik Nr 6 - wzór wykazu robót budowlanych; 
Załącznik Nr 7 - wzór wykazu osób; 
Załącznik Nr 8 - wzór Formularza Ofertowego. 
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