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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZNAK SPRAWY: ZP-271-2/19 

 

 

Przetarg nieograniczony  na: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:  
 
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała 

w Twierdzy Srebrna Góra 
 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

Zadanie to jest zarekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury  i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach  rezerwy z budżetu państwa. 

 

                                         Zatwierdził:  

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków  w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej 

Załącznik nr 4 Wzór umowy  

Załącznik nr 5  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 Przedmiar Robót  

Załącznik nr 7 Projekt budowlany  

Załącznik nr 8 Decyzje administracyjne  

Załącznik nr 9 Dokumentacja zdjęciowa  

Załącznik nr 10  STWiOR 

 

 

 

 

Srebrna Góra, 05.09.2019 r. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. 

ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra      tel. +48  74 818 00 99 

adres strony internetowej: www.forty.pl          adres poczty elektronicznej: biuro@forty.pl 

NIP: 8871684069              REGON: 891503946 

2. TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 
euro na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 
stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 
późniejszymi zmianami). 

3. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej 
Zamawiającego (https://forty.pl/pl_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe.html) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone zostanie ono również na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 18:00. 

5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi 
dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla 
Wykonawców. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:  Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), 

Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra. 

Poterna Fortu Wysoka Skała - wysokość 350 - 585 cm, szerokość - 310-378 cm długość ok. 60m, wymaga pilnych 

działań ratunkowych ze względu na postępującą destrukcję kamiennego sklepienia (gnejs), w tym jego miejscowe 

zawalenie uniemożliwiające. Dzięki przeprowadzeniu priorytetowych prac naprawczych, uratowany zostanie 

strategiczny element komunikacyjny Twierdzy, co pozwoli na dostęp do kolejnych części zabytku również 

wymagających remontu i dostępu ekip remontowych.  
 

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: 

•  udrożnienie/odgruzowanie światła poterny  (199 m3)  w miejscach gdzie zawaliło się sklepienie wraz ze 

stabilizacją, podstemplowaniem sklepienia, usunięcie luźnych części muru, 

• odbudowa zawalonych części sklepienia kamiennego (73,8 m3)  i uzupełnienie ubytków ścian przy użyciu 

tradycyjnych technik murarskich, 

• miejscowe usunięcie nasypu ziemnego znad poterny, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków sklepienia (12 m3 

cegły)  i odtworzenie historycznej izolacji przeciwwodnej (44,8 m2) w strefach zawałów, przywrócenie nasypu 

ziemnego. 

 

Uwaga:  

 Zaleca się, żeby wykonawca dokonał szczegółowych  oględzin  miejsca przyszłych robót oraz warunków ich 

wykonywania.  

 W  przypadku  stwierdzenia  istotnych  różnic  pomiędzy  założonym,  a  faktycznym  stanem konstrukcji lub stanu 

obiektu, rozwiązania zamienne zostaną podane na bieżąco przez Autora Projektu Budowlanego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 Prace ze względu na niestabilność budowli należy prowadzić z  po uprzednim zabezpieczeniu (podstemplowaniu) i 

z wyjątkowych środków bezpieczeństwa wobec pracowników. 

http://www.forty.pl/
mailto:biuro@forty.pl
https://forty.pl/pl_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe.html
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

a) Przedmiar Robót  

b) Projekt Budowlany - należy czytać tylko w zakresie wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

d) dokumentacja zdjęciowa. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

4. W przypadku nie uzyskania przez Twierdza Srebrna Góra  sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra 
dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,    
zamówienie nie będzie realizowane.  

5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy -  Załącznik nr 

4 do SIWZ. 

6. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 

Przedmiot główny 45000000-7     Roboty budowlane  

Przedmiot dodatkowy 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
71300000-1  Usługi inżynieryjne  

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6     Roboty murarskie i murowe 

45453000-7     Roboty remontowe i renowacyjne 

45212350-4     Budynki o szczególnej wartości historycznej lub               

architektonicznej 

 

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na wykonane roboty 

budowalne. Wydłużenie gwarancji oceniane będzie w kryterium oceny ofert.   

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres 

zamówienia. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

15. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia 

do prowadzenia prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz uprawnionego archeologa, który będzie 

nadzorował prace ziemne i postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie prac budowlanych przy zabytkach i 

decyzją nr 1119/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (delegatura w 

Wałbrzychu z dnia 30.08.2019 r) - zał. nr 8 do SIWZ.   

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
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16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

17. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 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 takie roboty budowalne lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Informacje dodatkowe. 

1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały 

użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, 

jakie zostały określone w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz muszą 

posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30 b Ustawy PZP. 

2) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie 

sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o 

właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.  

3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek 

w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 

oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są  państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta 

(Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy PZPw stosunku co do wymagań technicznych (parametry, normy) należy 

stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji.) 

4) W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 

a) urządzenia zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego 

robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,  

b) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 

c) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa,  

d) prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

e) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 

f)  zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
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 aprobaty techniczne, 

 certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 

 atesty, 

Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy PZP w stosunku co do wymagań technicznych (parametry, normy) 

należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji, a w przypadku braku do: 

 Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

 norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie, 

 europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 

oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. 

zm.), 

 wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 

teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, 

zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

 norm międzynarodowych, 

 specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i 

stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

 innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

I. Polskie Normy; 

II. polskie aprobaty techniczne; 

III. polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 

wykorzystania dostaw; 

IV. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub 

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

g) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

h) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, 

w tym zachowania porządku na terenie budowy, 

i)   nie powodowania uciążliwości dla ruchu turystycznego na drodze dojazdu do Twierdzy tj. ul. Krętej, tj. 

zachowana maksymalnego bezpieczeństwa przejazdu, dostosowania prędkości wobec pieszych. 

j)  ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,  

k) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji robót, 

l)  przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem,  

m)  zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. 

n)  poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 



NAJWIĘKSZA GÓRSKA TWIERDZA W EUROPIE 

 

 

 

 

   

 
TWIERDZA SREBRNA GÓRA SP. Z O. O.  
57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta 4 | KRS KRS:0000181062 | NIP:8871684069 | REGON: 891503946 | www.forty.pl 

Strona 6 z 18 

POMNIK HISTORII  

 

o)  opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego,  

p) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i 

badań z wynikiem pozytywnym,  

q) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu  

w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,  

r)  uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i 

zaświadczeń,  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 17 grudnia 2019 r. 

2. Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy, 

 stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.          

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU          

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (tj. 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) 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);  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:  

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 

 300.000,00 PLN ( trzysta tysięcy złotych) 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej 
i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V 
SIWZ. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie 
doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością 
prac konserwatorskich i robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu  
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie) należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty 
budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarach objętych 
ochroną konserwatorską polegające na remoncie i odbudowie konstrukcji ceglanych lub kamiennych o 
łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.  

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: 
Osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. zm.), 

posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, określonymi przepisami  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz 

posiadającą aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto Osoba ta w okresie ostatnich pięciu 
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lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, pełniła funkcję Kierownika Budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

w zakresie remontów konstrukcji ceglanych lub kamiennych, których wartość robót budowlanych 

wynosiła minimum  100 000,00 zł brutto.  

 

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji 

zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08), 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane 

zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 

12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08) określającym 

delegację ustawową do Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15) Zamawiający 

uznaje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów na zasadach i wobec podmiotów określonych w 

tej ustawie.   

Osobą, do pełnienia funkcji nadzoru archeologicznego - spełniającą wymogi określone w art. 37e ustawy 

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. 

zm.),posiadającą uprawnienia archeologiczne, która będzie nadzorowała prace ziemne oraz prace przy 

odgruzowaniu i postępowała zgodnie z przepisami prawa w zakresie prac budowlanych przy zabytkach i 

decyzją  nr 1119/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (delegatura 

w Wałbrzychu z dnia 30 sierpnia 2019 r. ) - zał. nr 8 do SIWZ.. 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający 

zastrzega prawo weryfikacji dokumentów. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2) niniejszego rozdziału 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

2) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego 
zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego rozdziału. 

3. W związku z brzmieniem art.29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający określa następujące wymagania związane z 
realizacja zamówienia: 

 1) Wykonawca lub Podwykonawca muszą zapewnić zatrudnienie na podstawie umów o pracę (art. 22 § 1 i 
art. 25 § 1 Kodeksu pracy, DZ. U z 2014 r., poz. 1502 z późn zm.) minimum 2 osób spośród wszystkich osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie. 
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2)  Zamawiający w całym okresie wykonywania Zamówienia uprawniony jest do kontrolowania faktu  
wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku pozostawania wskazanych osób w stosunku pracy. Na 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 7 dni, przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych powyżej w trakcie 
realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
oraz 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; oraz (na żądanie Zamawiającego wskazane w wezwaniu): 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 
lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

      Wykonawca ma obowiązek dokumenty te przedstawić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  

          3) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku udokumentowania  zatrudnienia 

pracowników, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę  umowną w wysokości 500 zł za każdy 

dzień nieudokumentowanego okresu zatrudnienia liczonego dla każdego z wymaganych i wskazanych przez 

Wykonawcę pracowników  z osobna. W przypadku natomiast, gdy dokumenty zostaną przez Wykonawcę 

przedłożone z  opóźnieniem, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500 zł za każdy dzień opóźnienia. 

       4) W przypadku rozwiązania umowy o prace w czasie trwania zamówienia, Wykonawca  w ciągu 7 dni 

kalendarzowych zobowiązany jest zatrudnić na to miejsce inna osobę.  

V.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W POSTEPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy 
do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

a. 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 w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 

b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
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udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 
powyżej. 

2) w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający 
w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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 żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 
d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

e. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

2.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów:  

1) Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) – robót i 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 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 Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi i 

archeologicznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, 

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy PZP, 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu 
wymienionego w   pkt. 1.2) niniejszego rozdziału 

4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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5)      kosztorysu ofertowego szczegółowego- z wyszczególnieniem kosztów netto i brutto zadania. Kosztorys musi 

zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, 

tabelę elementów scalonych,  

3. Forma dokumentów: 

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne 

niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 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, które każdego z nich dotyczą.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust.  5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

7. Oferta wspólna  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie 
muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z 
Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub 
notarialnie poświadczonym odpisie.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 
rozdziale V pkt 1. 1) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w 
rozdziale V pkt. 2 SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik. 

4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania 
o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy PZP), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

2. Dla innych dokumentów i informacji występujących w postępowaniu:  

 pytań i odpowiedzi, 

 modyfikacji SIWZ, 

 informacji dotyczących zmian ogłoszenia, 

 wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców, 

 informacji o wyniku postępowania, 
dopuszcza się możliwość porozumiewania przy pomocy poczty elektronicznej , przy czym każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, pod rygorem nieważności. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:    
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Grzegorz Basiński 

E mail: konserwacja@forty.pl          tel. komórkowy: 515353209 

       adres do doręczeń: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra 

prosimy o powołanie się na znak nadany sprawie przez Zamawiającego ZP-271-2/19 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 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. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 
niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 
rozdziału IV. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający publikuje na stronie 
internetowej, pod adresem właściwym dla opublikowanego uprzednio SIWZ. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
    1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących  form: 

- w pieniądzu na konto zamawiającego numer rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001   

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich / Oddział w Budzowie 

-w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- w formie gwarancji bankowej – bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, 

-w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu PARP (Dz.U 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i poz. 1240). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

4.  Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią Wykonawcy.  

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

6.  Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej dołącza Wykonawca do oferty. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

- każdy Wykonawca może złożyć tylko ofertę;  

- ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

2. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane 
czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych                       
w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie 



NAJWIĘKSZA GÓRSKA TWIERDZA W EUROPIE 

 

 

 

 

   

 
TWIERDZA SREBRNA GÓRA SP. Z O. O.  
57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta 4 | KRS KRS:0000181062 | NIP:8871684069 | REGON: 891503946 | www.forty.pl 

Strona 12 z 18 

POMNIK HISTORII  

 

oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;  

3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do 
tego umocowane; 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), innych niż oświadczenia, 
wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

5. Forma oferty: 

1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy drukowanej pod rygorem 
nieważności; 

2) Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób czytelny i trwały oraz 
podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli – 
reprezentowania oferenta; 

3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter 
porządkowy; 

4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści 
muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 

5) 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, które każdego z nich dotyczą. 

6. Zawartość oferty 

Oferta musi się składać z: 

1) Formularza Ofertowego Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ 

2) Oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ 

3) (jeżeli dotyczy)Dokument, w szczególności Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów 

4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa  

5) (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. IX 
pkt. 7 SIWZ). 

7. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tj.: 
m.in. nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności. 

 W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku 

Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich 

miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 
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X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, biuro 

zarządu, w dni robocze od godz. 09.00 do 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2019 roku 
do godziny 12.00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie  z  art. 84 ust. 2 
ustawy PZP. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, które 
będzie posiadać następujące oznaczenia:  
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra 

OFERTA do przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP-271-2/19 na: 

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów 
i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra – nie otwierać przed dniem 23  
września 2019  roku i godz. 12.15 oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że dostarczy 
Zamawiającemu pisemne powiadomienieo wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu 
składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23 września 2019 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego 
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, biuro zarządu.  

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy PZP, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  zawartych w ofertach.  
 

XI .OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ wraz z jej załącznikami oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. W Formularzu Ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto 
powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

UWAGA: Zaokrąglenia cen należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 

przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po 

przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

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, (jeżeli dotyczy) 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.  

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich (PLN). 

4. Wszystkie roboty i materiały użyte do realizacji zamówienia mają być zgodne z dokumentacją projektową, 
ustaleniami z Zamawiającym, a także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane posiadające aprobaty techniczne, 

certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa.  
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5. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

6. Oferent oblicza cenę oferty na podstawie Projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania                      
i Odbioru Robót ( w zakresie objętym niniejszym prowadzonym postępowaniem), i przedmiaru  robót załączonego 
do SIWZ, następnie dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena 
musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana 
pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

7. Oferent musi dostarczyć kosztorys ofertowy szczegółowy (1 szt.) zgodnie z punktem V.2 SIWZ, którego wartości 
(netto, VAT, brutto) musi być zgodna z wartością podaną w ofercie. Kosztorys ofertowy należy sporządzić dla 
całego zakresu robót określonego w przedmiarze robót. 

8. Kosztorys ofertowy szczegółowy (1 szt.) sporządza Wykonawca. Kosztorys musi zawierać  zestawienie RMS oraz 
szczegółową tabelę elementów scalonych. 

9. Kosztorys ofertowy winien obejmować całkowitą wycenę dla zakresu określonego w przedmiarze robót                             
z uwzględnieniem pełnej wyceny nakładów rzeczowych. Dla każdej pozycji kosztorysowej należy obliczyć cenę 
jednostkową. Przez cenę jednostkową należy rozumieć cenę jednostkową danej pozycji kosztorysowej policzonej 
wraz z narzutami kosztorysowymi (Kp, Z). Kosztorys winien zawierać stronę tytułową, tabelę elementów scalonych, 
przedmiar, szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych oraz w załączeniu – dla analiz 
indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem (wg wymagań 
Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego). 

10. Opisu robót oraz katalogowych nakładów jednostkowych w kosztorysach ofertowych nie można modyfikować. 
Kolejność robót w kosztorysie ofertowym, ich numeracja i ilość robót powinna być  identyczna jak w przedmiarze 
robót. Kosztorysy należy wykonać z podziałem na takie same elementy robót, jakie zawarte są w przedmiarze. 
11.Cena oferty brutto jest cena ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 
również koszty towarzyszące i wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności związane z: 

 urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy i robót wraz z zapleczem budowy, w tym: 
zabezpieczeniem przed zniszczeniem materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz przed dostępem i 
działaniem osób trzecich; 

  abezpieczeniem robót pod względem BHP; 

 doprowadzeniem i utrzymaniem energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb 
 technologicznych, zaplecza i terenu budowy; 

 wyłączeniem mediów (jeżeli wystąpi); 

 utrzymaniem w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym 
 uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy, utrzymaniem 
 terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych 
 materiałów, odpadów i śmieci; 

 naprawą uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic  dojazdowych; 

 zapewnieniem dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań (zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót) i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla 
zakresu robót objętych umową, jak również dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

 demontażem obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowaniem terenu budowy po 
 zakończeniu robót i przekazaniu Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru; 

 prowadzeniem robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 

 wykonaniem przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami 
 wiedzy technicznej i przepisami prawa,  

 przeprowadzeniem robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
 robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

 postępowaniem z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 
 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 
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 protokolarnym przejęciu terenu budowy, 

 zorganizowaniem, zagospodarowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem należytej 
 staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 

 ochroną mienia znajdującego się na terenie budowy,  

 natychmiastowym usunięciem wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
 realizacji robót, 

 przerwaniem robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczeniem wykonania robót 
 przed ich zniszczeniem,  

 zabezpieczeniem obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 
 obiektu, 

 poszanowaniem występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób 
 trzecich, 

 uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie 
 późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,  

 uczestniczeniem w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych 
 atestów i zaświadczeń,  

 zgłoszeniem w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed 
 upływem okresu gwarancji. 

 udzieleniem wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych 
 przy realizacji i rozliczaniu inwestycji; wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej w dwóch 
egzemplarzach, w tym: operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach, zawierającego m.in. sprawozdanie 
techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, rozliczenie końcowe, 
oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57;, dokumentacji fotograficznej 
z całego okresu prowadzonych prac, kosztorysu powykonawczego za wykonane prace lub roboty wraz z ich 
obmiarem, zweryfikowanego  przez inspektora nadzoru inwestorskiego (dotyczy kosztorysów na prace 
budowlane) w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów, zatwierdzonego przez 
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz 
podpisanym przez wykonawcę prac, kierownika robót i przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorys musi mieć 
identyczny jak ofertowy sposób kalkulacji ceny, oraz zachowane kolejności pozycji.  

 odszkodowaniami za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia w/w robót; 

 przeglądami konserwacyjnymi (przegląd serwisowy, gwarancyjny, konserwacja, wykonanie niezbędnych 
napraw i regulacji), które przeprowadzane będą raz na rok w okresie, który przyjęty został  jako minimalny 
okres gwarancji – 3 lat. 

Wszystkie wyżej wymienione koszty stanowią koszt własny Wykonawcy. 

 Z uwagi na przyjęty dla niniejszego zamówienia sposób ryczałtowego rozliczenia z Wykonawcą, przedmiar 
robót stanowi jedynie element pomocniczy, określający zakres przedmiotu zamówienia i służy Wykonawcom 
do prawidłowego określenia wartości zaoferowanej ceny. Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny, a 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres umowy określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,  nawet wówczas, gdyby okazało się, że sporządzony 
przez niego kosztorys nie uwzględnia wszystkich wymaganych do prawidłowego wykonania umowy zakresów 
robót oraz materiałów. 

 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały  w załączniku nr 4 tj. 
wzorze umowy 

XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena (C) 60% (60%=60pkt.) 

2. Okres gwarancji (G) 40% (40%=40pkt.) 

* wg zasady 1%-1 pkt. 
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2. Liczbę punktów (P) jaka zostanie przyznana ofercie stanowi obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert: 

P= C+ G  gdzie: 

P -  liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena”, „Okres gwarancji”  

C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie, 

G – liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji” przyznana ocenianej ofercie, 

3. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego 
dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.  

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P). 
5. Liczba punktów za kryterium:. 

1) „Cena” (C) -  zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:   C= 
Cmin/Cn x60 [pkt], 

gdzie:  C –    liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie, 

             Cmin - cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert, 

             Cn -    cena brutto oferty ocenianej, 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” - 60 punktów. 

2)  „Okres gwarancji” (G) -  zostanie obliczony w następujący sposób: 
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg zasady: 
6.  

7.  

8.  

Oferowana gwarancja – 3 do 7 lat.  

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gwarancji  - 40 punktów 

Minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata. Termin gwarancji należy podać w latach.  

Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji wymagany przez 

Zamawiającego czyli 3 lata. 

W przypadku podania wartości innych jak w tabeli powyżej, Zamawiający w celu oceny oferty będzie 

podane wartości  zaokrąglał w dół do niższego okresu. 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata lub nie wykaże w „Formularzu 

ofertowym” oferowanego okresu gwarancji podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 

ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ. 

11. Ocenę końcową oferty stanowi suma (P) punktów przyznanych za kryteria wymienione wyżej: P= C+ G  

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku, wg pkt 2 rozdz. XI. Oferta 

może otrzymać maksymalnie 100 punktów (gdzie 1%=1 pkt.).  

12. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 
treści złożonych przez nich ofert, a także dokonywać poprawy omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy 
PZP.  

13. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

XIII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria 
określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o treści przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy PZP. 

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1) umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za 
ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie 
niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   

Oferowana długość 

gwarancji 
3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 

Przyznana ilość punktów 0 5 15 30 40 
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2) kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we właściwej Izbie 
Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768) 

3) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę 300.000 PLN na cały okres obowiązywania niniejszej 
Umowy.  Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres 
realizacji Umowy, tj. do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. Bez pisemnej zgody Zamawiającego 
Wykonawca nie może zmienić warunków ubezpieczenia. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, 
załączonym do SIWZ (Załącznik nr 4).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości: 5  % ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach 
bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 
b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny 
zostać złożone w formie oryginalnego dokumentu. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na 
Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego. 

XV. WZÓR UMOWY 
1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne 

realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 
2. Na podstawie art. 144 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych 
zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneksów. 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Wykonawcy oraz 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, o których mowa w Dziale VI ustawy PZP. 

XVII.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART.13 RODO, W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 
BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

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”, informuję, że:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna 

Góra  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*
; 

− 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 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. 

 

 

 

______________________ 

* 
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. 

 


