
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. 
„Przebudowa i remont zabytkowego budynku  

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”  

Oznaczenie sprawy: 16/AM/2020 

 

 

Sporządził: Witold Kamiński 

                  Michał Pawłowski 

Zatwierdził: 

Kanclerz 

Marcin Elbanowski 

 

 

Poznań, dnia 31.12.2020 r. 



 

 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87 

Telefon: 61 8568900  Faks: 61 8536676 

NIP: 778-13-31-533   Regon: 000275731 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi Inżyniera 

Kontraktu obejmującej m.in. usługi nadzoru inwestorskiego i nadzorów 

specjalistycznych (geotechnicznego, konserwatorskiego, archeologicznego, ppoż.) 

nad inwestycją obejmującą prace projektowe,  roboty budowlane oraz nadzór 

autorski wykonywane przez generalnego wykonawcę robót wyłonionego w innym 

postępowaniu (ozn. 6/AM/2020). Zamówienie obejmuje sprawowane nadzoru nad 

wszystkimi etapami zadania inwestycyjnego realizowanymi przez generalnego 

wykonawcę,  obejmującego w szczególności: 

a) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 

i najwyższej kultury technicznej oraz do uzyskania pozwolenia na budowę, 

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

b) Opracowanie projektu konserwatorskiego, w zakresie niezbędnym 

do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu konserwatorskim. 

c) Uzyskanie wszelkich wymaganych w toku realizacji inwestycji opinii, badań, 

uzgodnień, ekspertyz, ocen technicznych, odstępstw, map itp. 

d) Opracowanie ewentualnego projektu konserwatorskiego, zamiennego 

w zakresie niezbędnym do uzyskania nowego pozwolenia konserwatorskiego, 

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu konserwatorskim. 

e) Opracowanie ewentualnych, wielobranżowych projektów budowlanych 

zamiennych, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę. 

f) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, który powinien 

uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w wersji ostatecznej 

(przekazanej do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem  



 

 

 

o wydanie pozwolenia na budowę), w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych. 

g) Opracowanie projektów warsztatowych niezbędnych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, na potrzeby generalnego wykonawcy robót i jego 

podwykonawców, lub na potrzeby zatwierdzenia kart materiałowych. 

h) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, w układzie 

odpowiadającym projektowi wykonawczemu, z uwzględnieniem kompletu 

wprowadzonych zmian w toku realizacji inwestycji oraz dokumentacji 

wbudowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

i) Opracowanie dokumentacji odbiorowej na podstawie dokumentacji 

powykonawczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia odbiorów 

budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków. 

j) Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej obejmującej: instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego i instrukcję użytkowania obiektu i wbudowanych 

urządzeń oraz wszelkich innych opracowań umożliwiających zamawiającemu 

poprawną i bezpieczną eksploatację budynku. 

k) Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 

pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186, z późn. zm.) – dalej: „Pb”. 

Dokumentacja projektowa sporządzana przez generalnego wykonawcę robót lub 

jego podwykonawców musi zostać wykonana zgodnie z formą i zakresem 

określonymi w PFU oraz w WWiOPP, które stanowią załączniki nr 10 i 11 do SIWZ. 

Zakres Dokumentacji Projektowej musi obejmować wszystkie prace projektowe 

związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem całego zakresu inwestycji 

opisanej w PFU, a także prace projektowe niezbędne do uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę i użytkowanie obiektu budowlanego.  

Wszystkie etapy opracowania dokumentacji projektowej wymagają akceptacji 

zamawiającego. 

Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o pracach projektowych, należy przez 

to rozumieć zakres prac projektowych określony przez zamawiającego 

z uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia zamówienia i specyfiki 

robót budowlanych – zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).   

Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 



 

 

 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia określają: 

a) Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ, 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 9 do SIWZ, 

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

a) Kod CPV: 71540000-5 Usługi zarządzania budową, 

b) Kod CPV: 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym, 

c) Kod CPV: 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

d) Kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego, 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3.4. Roboty będą realizowane w budynku zabytkowym.  

3.5. Obszarem Inwestycji będącej przedmiotem nadzoru wykonawcy jest 

nieruchomość gruntowa o powierzchni 1 679 m2, położona w Poznaniu przy ul. 

Św. Marcin 87, nr geodezyjny działki 4 i 3/1, arkusz 44, obręb Poznań. Obszar 

ten jest elementem zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego 

do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A231 

z dnia 14 marca 1980 roku. Budynek zabytkowy Akademii Muzycznej 

w Poznaniu (oznaczony literą „A”) objęty zakresem inwestycji zlokalizowany 

jest pomiędzy ulicami Święty Marcin, Towarową i Skośną, na planie 

zniekształconej litery „U”, z wewnętrznym dziedzińcem. Budynek stanowi część 

kompleksu dydaktycznego Uczelni na który poza nim składają się jeszcze 

obiekty zrealizowane na przylegających działkach (nr 3/1, 5/2, 6/1, 6/4, 2/2, 

5/3, 3/4 ), tj.:  budynek dydaktyczny „B” oraz budynek „C” - Aula Nova. 

Budynek „A” podzielony jest na trzy niezależne segmenty: segment 

południowy, pełniący funkcję administracyjną, segment centralny z zabytkową 

aulą im. St. Stuligrosza, objęty przebudową w ramach inwestycji oraz segment 

północny, połączony ścianą szczytową z sąsiednim budynkiem „B”. 

3.6. Obiekt objęty przebudową znajduje się pod ochroną konserwatorską i wpisany 

jest do rejestru zabytków pod nr A275 na podstawie decyzji z dnia 

11.01.1985 r. 5.3.3. Podstawowe dane liczbowe dot. istniejącego budynku 

a) Powierzchnia działki: ok. 1 679 m2, 

b) Powierzchnia zabudowy budynku: 1 204,3 m2, 

c) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 5 343,8 m2 (w tym objęte inwestycją 

ok. 1 368,7 m2) 

d) Kubatura budynku: 18 762,8 m3 (w tym objęte inwestycją ok. 4 731,3 m2) 

e) Długość budynku: 42,74 m 

f) Szerokość budynku: 45,39 m 

g) Wysokość budynku: 23,00 m 

h) Ilość kondygnacji 3-4 nadziemne + częściowe podpiwniczenie. 



 

 

 

3.7. Generalnym wykonawcą robót budowlanych i projektowania będzie firma  

JG-BUD Jan Grzybowski, 61-160 Daszewice, ul. Dolna 36, a wartość robót 

budowlanych i prac projektowych objętych nadzorem wykonawcy wynosi 

10 787 100,00 zł. Wzór umowy z generalnym wykonawcą przewiduje 

możliwość zmiany zakresu rzeczowego, wartości wykonywanych robót 

budowlanych i prac projektowych oraz zmianę terminu ich wykonania. 

Zamawiający przewidział także możliwość zmiany generalnego wykonawcy. 

3.8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej na obiekcie nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wizję lokalną 

należy uzgodnić drogą elektroniczną z dowolną z osób wskazanych w pkt 9.3. 

SIWZ, z co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wymaga, 

aby przedstawiciel Wykonawcy w czasie wizji lokalnej posiadał środki ochrony 

osobistej (maseczka, rękawiczki) oraz przestrzegał zasad bezpieczeństwa 

i ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa, ogłaszanych przez 

właściwe organy RP 

4. Termin wykonania zamówienia. 

24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych i projektowania 

wykonywanych przez generalnego wykonawcę oraz uzyskania przez niego decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie, tj. w terminie co najmniej do 31.08.2022 r. 

W przypadku konieczności zmiany (przedłużenia) terminu realizacji inwestycji, 

potwierdzonej sporządzeniem aneksu do umowy z generalnym wykonawcą, 

wykonawca (inżynier kontraktu) będzie zobowiązany do wykonywania zobowiązań 

umownych w pełnym zakresie w tak przedłużonym terminie. W przypadku zmiany 

terminu realizacji umowy wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie. Ryzyko przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych 

wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty, 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

e) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 i ust. 5 pkt 1 Pzp (pkt. 5.4. i 5.5. SIWZ); 

f) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 



 

 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

− określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 

5 000 000 PLN (pięć milionów złotych). W celu przeliczenia na PLN 

wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, 

zamawiający zastosuje średni kurs danej waluty publikowany przez 

Narodowy Bank Polski (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli dniem publikacji 

jest dzień, w którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty 

zostanie kurs z dnia następnego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie (suma zdolności 

wykonawców). 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 

o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą 



 

 

 

na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub podobnie nazwanej usługi 

polegającej m.in. na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją robót budowlanych prowadzonych na obiekcie objętym jedną 

z form ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446, z późn. zm.)  o wartości tych robót wynoszącej co najmniej 

8 000 000 PLN brutto. Jeżeli wartość ww. usługi zostanie podana 

w walucie obcej, wartość ta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu 

PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo w dniu następnym, 

jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał średnich kursów walut obcych. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ww. warunek musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden 

z wykonawców.  

b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, składającym się z min. 9 

osób spełniających poniższe wymagania (dopuszcza się zmniejszenie ilości 

osób w przypadku łączenia niżej wymienionych funkcji zespołu przez jedną 

osobę spełniającą jednocześnie więcej niż jedno poniższe wymaganie 

z wyłączeniem Kierownika Zespołu, który nie będzie mógł pełnić więcej niż 

jedną funkcję):  

 

b1) Kierownik Zespołu (koordynator inspektorów nadzoru) – wymagania: 

• wykształcenie: wyższe techniczne, 

 

b2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 

z późn. zm.), 

• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 

b3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

– wymagania:  

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 



 

 

 

elektrycznych i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 

z późn. zm.). 

• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 

b4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych – wymagania:  

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi 

wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci i instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodnych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 

z późn. zm.), 

• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, wentylacyjnych, 

gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, 

 

b5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

telekomunikacyjnej – wymagania:  

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi 

wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, określone przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332, z późn. zm.), 

• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi 

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, 

 

b6) Inspektor nadzoru konserwatorskiego – wymagania: 

• uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (tj. Dz. U. 

z 2011 r. poz. 987, z późn. zm.). 

• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień) w nadzorowaniu prac konserwatorskich 

• uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy z 



 

 

 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). 

 

b7) Inspektor nadzoru archeologicznego – wymagania: 

• uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (tj. Dz. U. 

z 2011 r. poz. 987, z późn. zm.). 

• uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z art. 37e 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). 

 

b8) Inspektor nadzoru ppoż – wymagania: 

• uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

zgodnie z aktualnym wykazem rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych posiadających prawo do wykonywania zawodu 

rzeczoznawcy. Wykaz prowadzi Komenda Główna Państwowej Straży 

Pożarnej (wg stanu na dzień składania ofert). Wykaz dostępny jest 

na stronie: 

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-rzeczoznawcow-do-spraw-

zabezpieczen-przeciwpozarowych 

 

b9) Inspektor nadzoru geotechnicznego – wymagania: 

• kategorie kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie czynności 

polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami 

geologicznymi w kategorii VI lub VII, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2011 r. poz. 981, z 

późn. zm.). 

 

Osoby wymienione w pkt. b2) – b5) powinny mieć przez cały okres 

realizacji zamówienia zdolność do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w rozumieniu art. 12 ust. 7 Pb. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę 

spełniającą jednocześnie więcej niż jedno z w/w wymagań z wyłączeniem 

Kierownika Zespołu, który nie będzie mógł pełnić więcej niż jedną funkcję; 

Doświadczenie zawodowe ustala się licząc lata kalendarzowe łącznie z rokiem 

uzyskania uprawnień włącznie; 

Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy Pzp, wymogu 

zatrudnienia przez Wykonawców lub Podwykonawców na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

z uwagi na ich charakter, który nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-rzeczoznawcow-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych
https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-rzeczoznawcow-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych


 

 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ww. warunek może być spełniony łącznie (suma zdolności 

Wykonawców).  

5.3.4. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie 

dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za nadzór nad robotami 

budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia 

obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane 

do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż 

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

5.3.5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) osoby wyznaczone 

do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania 

lub kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności 

w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania lub 

kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub 

w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały 

spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a 

ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług 

transgranicznych.  

5.3.6. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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.  

5.3.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić zmawiającemu, 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.  

5.3.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, 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 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp. 

5.3.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa 

w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

5.3.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają 

w szczególności: 

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: 



 

 

 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 

za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, 

art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 

lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę 

na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające 

na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu 



 

 

 

o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615); 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda 

od wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  min. 5 000 000 PLN (pięć 

milionów złotych) 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda 

od wykonawcy: 

a) wykazu usług 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 usługi te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy lub inne dokumenty; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; wykaz usług należy 

sporządzić w układzie zgodnym z załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, w tym 

za prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi i projektowaniem, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych 

uprawnień) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz osób należy 

sporządzić w układzie zgodnym z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania – 

złożonego na załączniku nr 4 do SIWZ, 

2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu- złożonego 

na załączniku nr 1 do SIWZ. 

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 



 

 

 

nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej, to ww. oświadczenie może złożyć wraz z ofertą. 

6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu.  

6.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 

z postępowania. 

6.8. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 

a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego, zamawiający nie żąda żadnych dokumentów. 

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte 

w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 



 

 

 

8.2. 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 oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to musi 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. 

8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

8.5. Zamawiający prosi o wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców, o ile na etapie składania oferty 

podwykonawcy są już znani. 

8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający może w postępowaniu najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

8.7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane 

są w postaci papierowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w ww. rozporządzeniu, w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 



 

 

 

8.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 

dotyczą.  

8.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 

dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 

własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7, 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

8.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski.  

8.12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8.13. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - 

wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

8.15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 



 

 

 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa 

się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca albo faksu, lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.). 

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Michał Pawłowski, główny specjalista ds. dokumentacji projektu, 

numer faksu: 61 8536676, e-mail: fundusze@amuz.edu.pl:  

2) Krzysztof Krotoschak - główny specjalista ds. zarządzania projektami,  

numer faksu: 61 8536676, e-mail: kkrotoschak@amuz.edu.pl:  

3) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami 

za pośrednictwem telefonu. 

10.  Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł 

(pięć tysięcy zł). 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, 

o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 

b) pieniądzu, 

c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

d) gwarancjach bankowych, 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości.  

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp 

musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
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zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty określonej w gwarancji. 

10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10.4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone 

w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

43 1090 1362 0000 0001 1843 1752 

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się 

złożyć wraz z ofertą.  

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 

bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, 

o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych,  albo w dniu następnym, jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał 

średnich kursów walut obcych.  

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 

pkt 2 - 5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie 

obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN 

w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 



 

 

 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo w dniu następnym, 

jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał średnich kursów walut obcych. 

W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji 

i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium 

będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza 

ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. 

„Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej 

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” Oznaczenie sprawy: 16/AM/2020”. 

11.  Termin związania ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. 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 60 dni.  

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty 

wadium. 

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 

wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

12.  Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający 

nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim 

i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych 

dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym.  



 

 

 

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy.   

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa 

się pełnomocnictwo. 

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - 

poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, 

z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki 

i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było 

zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej 

strony.  

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

wykonawca.  

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu 

w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. 

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn. „Świadczenie usługi 

Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego 

budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”. 

Oznaczenie sprawy: 16/AM/2020. Nie otwierać przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę.  

12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, 

że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza 

w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 



 

 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 

pn. „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa 

i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 

w Poznaniu”. Oznaczenie sprawy: 16/AM/2020. Nie otwierać przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, 

że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty 

wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która 

musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 

pn. „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa 

i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 

w Poznaniu”. Oznaczenie sprawy: 16/AM/2020. Nie otwierać przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz 

podpis wykonawcy. 

12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy 

(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w jego ofercie. 

12.18. Oferta winna zawierać: 

• Wypełniony formularz oferty sporządzony na załączniku nr 2 do SIWZ, 

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia sporządzone na załączniku nr 4 do SIWZ, 

• wypełniony wykaz osób sporządzony na załączniku nr 6 do SIWZ, 

• Dowód wniesienia wadium, 

• Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 

• Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, to w ofercie 

może dostarczyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 



 

 

 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone 

na załączniku nr 1 do SIWZ.  

13.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197, 

sekretariat Kanclerza – I piętro,  

b) termin składania ofert: do dnia 29.01.2021 r., do godz. 10:00, 

                                                                                              19.02.2021 r., do godz. 10:00, 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197, 

sekretariat Kanclerza – I piętro,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu  29.01.2021 r., do godz. 10:10, 

                                                                                          19.02.2021 r. o godz. 10:10, 

 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta 

zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem 

jej złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę 

napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana 

słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej 

oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.  

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej 

oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał 

zmiany złożonej oferty. 

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej www.amuz.edu.pl 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. 

13.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 



 

 

 

14.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy, 

z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. Cena oferty winna być ustalona 

w oparciu o wnikliwą ocenę i analizę opisu przedmiotu zamówienia, 

uwzględniać wszelkie okoliczności realizacji zamówienia oraz najlepszą wiedzę 

techniczną, doświadczenie i kulturę techniczną, która powinna cechować 

każdego profesjonalnego wykonawcę. Cena oferty ma charakter ceny 

ryczałtowej w rozumieniu art. 632 K.c. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1145, z późn. 

zm.). 

14.2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc 

po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza 

podania w ofercie ceny lub kosztu w walucie obcej.  

14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone 

w walucie PLN.  

14.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp 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 dolicza 

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 roboty 

budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa 

w art. 91 ust. 3a Pzp zamieszczono na załączniku nr 2 do SIWZ. 

14.5. Stawka podatku VAT wynosi 23%. 

15.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans kryterium  „ceny” i „doświadczenie inspektora branży budowlanej” oraz 

„doświadczenie inspektora branży sanitarnej”. 

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

A. Kryterium „Cena”: 

a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt  

gdzie: 

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 



 

 

 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną [PLN] 

C - cena w ofercie ocenianej [PLN] 

Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium ceny 

oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

B. Kryterium „doświadczenie inspektora branży budowlanej”: 

a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „doświadczenie inspektora branży 

budowlanej”:  

Zamawiający przyzna 4 punkty za każde doświadczenie w sprawowaniu 

nadzoru lub kierowanie robotami przez osobę skierowaną do pełnienia 

funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, nad realizacją zakończonego kontraktu dot. obiektu 

kubaturowego objętego jedną z form ochrony zabytków, o których mowa w 

art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm), którego wartość 

wynosiła nie mniej niż 8.000.000,00 zł brutto: 

4 punkty za każdy nadzór (max 20 pkt, brak – 0 pkt.) 

Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W 

kryterium gwarancji  doświadczenia inspektora branży budowlanej oferta 

może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

C. Kryterium „doświadczenie inspektora branży sanitarnej”: 

a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „doświadczenie inspektora branży 

sanitarnej”:  

c) Zamawiający przyzna 4 punkty za każde doświadczenie w sprawowaniu 

nadzoru lub kierowanie robotami przez osobę skierowaną do pełnienia 

funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją zakończonego kontraktu 

obejmującego łączne wykonanie w obiekcie kubaturowym instalacji 

cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych: 

4 punkty za każdy nadzór (max 20 pkt, brak – 0 pkt.) 

Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W 

kryterium gwarancji  doświadczenia inspektora branży sanitarnej oferta 

może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 



 

 

 

15.3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i wybierze ofertę z największą 

ilością punktów (suma punktów w trzech kryteriach). Punktacja wyliczona 

zostanie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wykonawcy 

otrzymają równą ilość punktów, to zamawiający wybierze ofertę, która będzie 

miała najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie 

z art. 91 ust. 4 Pzp. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach. 

16.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, 

którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy: 

1) składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) składa umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

3) przedstawia dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania 

robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, o których mowa w pkt 5.3.3. pkt. b) SIWZ 

(uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 

właściwej izby samorządu zawodowego), 

4) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, na zasadach określonych w pkt. 17 SIWZ. 

17.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie  

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na rachunek bankowy zmawiającego: 

43 1090 1362 0000 0001 1843 1752 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zmawiającego będzie 

skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 

(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

zmawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego). 



 

 

 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej 

lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 

ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

17.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp 

musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

na rzecz zmawiającego (beneficjenta) kwoty stanowiącej 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego)  

na pierwsze pisemne żądanie zmawiającego. 

17.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.6. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż 

w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi Inżyniera 

Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”. Oznaczenie sprawy: 

16/AM/2020. 

17.7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane roboty. 

17.8. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota 

zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 

do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 

średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia 



 

 

 

o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

17.9. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach 

określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

17.10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zmawiający przechowuje 

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

17.11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz 

wykonawca ma obowiązek przedstawić zmawiającemu projekt gwarancji 

należytego wykonania umowy z odpowiednim wyprzedzeniem do akceptacji, 

przy czym weryfikacja zamawiającego dotyczyć będzie zarówno treści 

gwarancji, jak i wystawcy gwarancji. 

17.12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

18.  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ. 

19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 



 

 

 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 

się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo 

w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową 

Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 

w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, 

do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 

do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej 

Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 

oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 

odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 

innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia 

odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp. 



 

 

 

20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień). 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Pzp. 

21.  Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.amuz.edu.pl (BIP) 

22.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

Nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

Nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

24.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp: 

Nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

25.  Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 

do SIWZ. 

26.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia (jeżeli zamawiający dokonuje takiego 

zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp). 

Nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

27.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (jeżeli zamawiający 

określa takie wymagania). 

Wymagania określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

28.  Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw 

lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu (jeżeli 

zamawiający określa takie informacje). 

http://www.amuz.edu.pl/


 

 

 

Nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

29.  Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 

w sprawie zamówienia na roboty budowlane (jeżeli zamawiający określa 

taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 Pzp). 

Nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

30.  Podanie nazw  albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 

budowlane.  

30.1. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w usługi.  

30.2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w pkt. 30.1. SIWZ., w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

31.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

31.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 

Poznań, tel. 61 8568926, Faks 61 8536676, adres e-mail: 

kanclerz@amuz.edu.pl;  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, jest 

Pan Jędrzej Dzida, tel. 61 8568926, Faks 61 8536676, adres e-mail: 

iod@amuz.edu.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. 

„Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. 

Paderewskiego w Poznaniu”. Oznaczenie sprawy: 16/AM/2020. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00 - 926 Warszawa,  

mailto:kanclerz@amuz.edu.pl
mailto:iod@amuz.edu.pl


 

 

 

b) Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34, 

61 714 Poznań, 

c) 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 2017 r. poz. 1579 

i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5) 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; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

c) 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 ***;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) 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.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu 

do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 



 

 

 

*** Wyjaśnienie: 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. 

32.  Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 Pzp, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy, 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia potwierdzającego, 

że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług, 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, 

7) Załącznik nr 7 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy, 

8) Załącznik nr 8 do SIWZ – Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, 

9) Załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 


