Nr sprawy: 04/MSN/PN/2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Przedmiot zamówienia:
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
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1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający:
Adres:
Telefon:
Godziny pracy:
Adres strony internetowej:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa
22 – 596-40-10
poniedziałek – piątek 9:00 -17:00
newbuilding@artmuseum.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje realizacje robót budowlanych (wraz z dostawą części

wyposażenia) polegających na budowie nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
usytuowanego na Pl. Defilad w Warszawie wzdłuż wschodniej strony
ul. Marszałkowskiej, prace obejmują w szczególności:
3.2.1.Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z przebudową stacji RPZ „Pałac”,

zabezpieczeniem
kanalizacji
elektroenergetycznym,

teletechnicznej

oraz

przyłączem

3.2.2. Likwidacje słupów oświetlenia ulicznego na pl. Defilad w Warszawie,
3.2.3. Przebudowę przewodu wodociągowego DN250 mm w związku z budową

Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa Śródmieście,

3.2.4. Przebudowę zjazdu z ul. Marszałkowskiej na ul. Złotą oraz odwodnienie wjazdu

z ul. Złotej pod ul. Marszałkowską – przesunięcie wpustów drogowych,

3.2.5. Przebudowę kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym

budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na pl. Defilad,
3.2.6. Przyłącze sieci cieplnej oraz likwidacja kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej

wodociągowej z projektowaną komorą połączeniową sieci cieplnej,

3.2.7. Przyłącze wodociągowe,
3.2.8. Przyłącze telekomunikacyjne,
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3.2.9. Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze kanalizacji

ogólnospławnej,

3.2.10. Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu chodnika oraz likwidacji

skrzyżowania zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Marszałkowskiej,

3.2.11. Przyłącze telekomunikacyjne Teatru TR.
3.3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa opis przedmiotu zamówienia,

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych i Książka projektu (zał. nr 1, zał. nr 7, zał. nr 8 do SIWZ), które w razie
jakichkolwiek wątpliwości/sprzeczności w zakresie treści w nich ujętych winny być
interpretowane zgodnie z powyżej prezentowanym porządkiem/kolejnością.

3.4. CPV – 45000000 – 7 - Roboty budowlane,

45212313 – 3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów,
45223200 – 8 - Roboty konstrukcyjne,
45400000 – 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45332000 – 3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45314000 – 1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych,
45111200 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
39150000 – 8 - Różne meble i wyposażenie.
3.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza

składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi
parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na
zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia),
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).

3.6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza

zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań
opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca może
powołać się w ofercie na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia składając Opis rozwiązań równoważnych,
wraz z dokumentami. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania (kryteria równoważności).

3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga, aby czynności związane z

wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w
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szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla
poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018
r. poz. 917 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę, w szczególności:
3.8.1. obsługi administracyjno- biurowej budowy;
3.8.2. przygotowania terenu budowy - w tym, usunięcie drzew, pni i krzewów oraz

zabezpieczenie drzew;
3.8.3. roboty rozbiórkowe;
3.8.4. roboty ziemne, wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne);
3.8.5. roboty w zakresie wykonywania Robót konstrukcyjnych;
3.8.6. roboty w zakresie wykonywania Robót sieci i instalacji sanitarnych;
3.8.7. roboty w zakresie wykonywania Robót elektrycznych, elektroenergetycznych;
3.8.8. roboty w zakresie wykonywania Robót związanych z automatyką i instalacjami
niskoprądowymi;
3.8.9.roboty w zakresie wykonywania Robót drogowych;
3.8.10. roboty w zakresie wykonywania Robót wykończeniowo montażowych;
3.8.11. roboty w zakresie wykonywania zagospodarowania terenu, w zakresie zieleni,
ścieżek, ogrodzenia;
3.8.12. roboty w zakresie wykonywania w zakresie oświetlenia zewnętrznego i
wewnętrznego;
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje
określone są we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną
osobę.
Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem
przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 42 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.

1 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1.nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
5.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

5.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów,

5.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.

5.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu

o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia.

5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda:
5.5.1.w zakresie warunku określonego w pkt 5.2.2. wykazania się:
5.5.1.1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w

wysokości co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów
złotych).

5.5.1.2. posiadaniem w każdym z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych (a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) obrót na
poziomie nie niższym niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów
złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia co najmniej jeden z Wykonawców (członków Konsorcjum)
musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału opisanych powyżej.

5.5.2.w zakresie warunku określonego w pkt 5.2.3. Wykonawca zobligowany jest

wykazać:

5.5.2.1. wykonanie w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie), zrealizowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, co
najmniej 1 (jednego) nowego budynku użyteczności publicznej
należącego do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem: kina, dom kultury,
wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów
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rozrywkowych, kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrad,
budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i
botanicznych lub klasy PKOB 1262, o wymaganych parametrach:
- powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 15.000,00 m2,
- wartości robót nie mniejszej niż 90.000.000,00 zł netto,
- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.
5.5.2.2. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
zrealizowanie robót budowlanych w zakresie budowy co najmniej 3
nowych budynków użyteczności publicznej o wymaganych (dla każdego
z budynków) parametrach:

- wartości robót nie mniejszej niż 80.000.000,00 zł netto,
- obiekt oddano do użytkowania – wydano pozwolenie na użytkowanie.
Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć
na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na
dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na
własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na
zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
W zakresie warunku wskazanego w pkt 5.5.2.1. oraz pkt 5.5.2.2. –
Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem obejmującym
wyłącznie budowę nowego budynku z wyłączeniem odbudowy,
rozbudowy, remontu, modernizacji czy nadbudowy.
5.5.2.3. dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości:
a) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Dyrektora Budowy,
posiadającego:
Wykształcenie: Wyższe techniczne,

Kwalifikacje: biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie –
minimum na poziomie C1 zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, Dyrektora Budowy,
Menadżera Kontraktu lub na stanowisku równoważnym, tj. odpowiedzialnym
za kompleksowy nadzór nad organizacją i realizacją całości inwestycji w
zakresie technicznym jak i formalno-prawnym, w trakcie którego zarządzał
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minimum 1 inwestycją (przez okres minimum 50% okresu realizacji robót
wskazanej inwestycji) w zakresie budowy nowego obiektu o nw. parametrach
(dla każdej ze wskazanych inwestycji):
budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem:
kina, dom kultury, wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów
rozrywkowych, kasyna, cyrki, sale taneczne i dyskoteki, estrady, budynki
schronisk dla zwierząt, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych lub klasy
PKOB 1262, o wymaganych parametrach:
 wartość robót nie mniejsza niż 70.000.000,00 zł netto,
 obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.
Zamawiający dopuszcza, aby osoba Dyrektora Budowy nie była obywatelem
polskim oraz dopuszcza, aby nie posługiwała się językiem polskim. W takim
przypadku Wykonawca uwzględni koszty zatrudnienia tłumacza w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji.
b) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy,
posiadającego:
Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Doświadczenie zawodowe:
w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert osoba ta
pełniła funkcję Kierownika Budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), (przez okres co najmniej
minimum 50% okresu realizacji robót dla Inwestycji) na minimum 1 inwestycji
z zakresu budowy nowego obiektu o parametrach (w zakresie każdej ze
wskazanej inwestycji):
budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem:
kina, dom kultury, wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów
rozrywkowych, kasyna, cyrki, sale taneczne i dyskoteki, estrady, budynki
schronisk dla zwierząt, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych lub klasy
PKOB 1262, o wymaganych parametrach
 powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 10.000,00 m2,
 wartość robót nie mniejsza niż 60.000.000,00 zł netto,
 obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.
c) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót w zakresie
technologii Betonu Architektonicznego, posiadającego:
Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Doświadczenie zawodowe:
osoba ta pełniła funkcję Kierownika Robót przy realizacji minimum 2 inwestycji
kubaturowych, gdzie w ramach każdej ze wskazanych inwestycji był
bezpośrednio odpowiedzialny za wykonanie minimum 100 m2 jednolitej
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powierzchni eksponowanej ściany betonowej
architektonicznego o grubości min. 18 cm.

wykonanej

z

betonu

UWAGA:
• za ścianę betonową z betonu architektonicznego Zamawiający uznaje ścianę
zbrojoną, wykonaną, wylaną w całości na miejscu posadowienia, nie
prefabrykowaną, nie wykonaną z okładzin betonowych, która nie została także
wykonana inną techniką, Zamawiający dopuszcza, aby jedna strona ściany była
powierzchnią eksponowaną z betonu architektonicznego.
• za beton architektoniczny Zamawiający uzna powierzchnię betonową
eksponowaną, wykonaną z zachowaniem odpowiedniej techniki
umożliwiającej osiągniecie oczekiwanego przez Projektanta lub Inwestora
założonego efektu estetycznego, w tym o sprecyzowanej fakturze, barwie,
kształcie dla danej powierzchni betonu.
d) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych
(Zespół Kierowników robót sanitarnych), posiadającą:
Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Doświadczenie zawodowe:
osoba ta pełniła funkcję Kierownika Robót Sanitarnych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r ., poz. 1202) na minimum
2 inwestycjach (przez okres minimum 30% okresu realizacji całości robót
budowlanych dla każdej z Inwestycji, a jeżeli okres realizacji robót branżowych
w zakresie nadzorowanym przez danego Kierownika Robót był krótszy, wtedy
100% okresu realizacji robót w zakresie nadzorowanym przez danego
Kierownika Robót), w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy obiektu o
parametrach (w zakresie każdej ze wskazanej inwestycji):
• budynek użyteczności publicznej,
• wartość robót sanitarnych nie mniejsza niż 10.000.000,00 zł netto,
• obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem kilkoma
osobami posiadającymi uprawnienia w poszczególnych specjalizacjach
pokrywających łącznie cały zakres wymagań Zamawiającego. W takim
przypadku do każdej z tych osób odnosi się warunek doświadczenia
zawodowego.
e) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót
elektrycznych (Zespół Kierowników robót elektrycznych), posiadającą:
Uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
Doświadczenie zawodowe:
osoba ta pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych w rozumieniu ustawy
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r ., poz. 1202) na
minimum 2 inwestycjach (przez okres minimum 30% okresu realizacji całości
robót budowlanych dla każdej z Inwestycji, a jeżeli okres realizacji robót
branżowych w zakresie nadzorowanym przez danego Kierownika Robót był
krótszy, wtedy 100% okresu realizacji robót w zakresie nadzorowanym przez
danego Kierownika Robót), w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy
obiektu o parametrach (w zakresie każdej ze wskazanej inwestycji):
• budynek użyteczności publicznej,
• wartość robót elektrycznych nie mniejsza niż 10.000.000,00 zł netto,
• obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem kilkoma
osobami posiadającymi uprawnienia w poszczególnych specjalizacjach
pokrywających łącznie cały zakres wymagań Zamawiającego. W takim
przypadku do każdej z tych osób odnosi się warunek doświadczenia
zawodowego.
f) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót
telekomunikacyjnych (Zespół Kierowników robót telekomunikacyjnych),
posiadającą:
Uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji
przewodowej bez ograniczeń.
Doświadczenie zawodowe:
osoba ta pełniła funkcję Kierownika Robót Telekomunikacyjnych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r ., poz. 1202) na
minimum 2 inwestycjach (przez okres minimum 30% okresu realizacji całości
robót budowlanych dla każdej z Inwestycji, a jeżeli okres realizacji robót
branżowych w zakresie nadzorowanym przez danego Kierownika Robót był
krótszy, wtedy 100% okresu realizacji robót w zakresie nadzorowanym przez
danego Kierownika Robót), w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy
obiektu o parametrach (w zakresie każdej ze wskazanej inwestycji):
• budynek użyteczności publicznej,
• obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem kilkoma
osobami posiadającymi uprawnienia w poszczególnych specjalizacjach
pokrywających łącznie cały zakres wymagań Zamawiającego. W takim
przypadku do każdej z tych osób odnosi się warunek doświadczenia
zawodowego.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, tj. jedna osoba może być
dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia tylko jednej funkcji.
Za okres minimum 50% lub 30% okresu realizacji robót dla Inwestycji,
Zamawiający uważa odpowiednio 50% lub 30% czasu liczonego od dnia
rozpoczęcia robót potwierdzonych wpisem do dziennika budowy do dnia
oddania obiektu do użytkowania – wydania pozwolenia na użytkowanie.
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Wymagany okres
doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) albo odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla
każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 65).
5.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,

w stosunku, do którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania
również Wykonawcę:
5.6.1.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 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2344).

5.6.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa

jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;

5.6.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
5.6.3.1. zamawiającym,
5.6.3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
5.6.3.3. członkami komisji przetargowej,
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5.6.3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

ustawy Pzp

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
5.6.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;

5.6.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5.6.6. 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5.6.5;

5.6.7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

5.6.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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.

5.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20

lub ust. 5 ustawy 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.

5.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy,
przedstawione na podstawie pkt 5.7.
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5.9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem

wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

5.10.
5.11.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.11.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. muszą zostać

spełnione przez wykonawców łącznie.

5.11.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp
musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków udziału
w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.

5.12.

6. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę wraz z ofertą celu wstępnego

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (wg załącznika nr 2) - JEDZ.

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity

dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.3. Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z instrukcją wypełniania dokumentu

zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
6.3.1.UWAGA! W części IV JEDZ należy wypełnić tylko sekcję α – Ogólne

oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Nie należy
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Właściwej (dowodowej)
weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona
w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp).

Wykonawca wypełnia jedynie komórki zaznaczone kolorem przez Zamawiającego. W
przypadku pytań, na które odpowiedzi „tak” lub „nie” wymagają dalszych informacji,
należy podać te informacje.
6.4. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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6.5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest

poczta elektroniczna. UWAGA ! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.6. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz.newbuilding@artmuseum.pl
6.6.1.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,

.docx, .rtf,.xps, .odt., .xml.

6.6.2.Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w
szczególności w jednym z ww. formatów.

6.6.3.Po

stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu
elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5
września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.
poz. 1579).

6.6.4.Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj.

opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na
rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub
komercyjnych.

6.6.5.Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,

składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne,
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w
szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

6.6.6.Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i
nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo
dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.

6.6.7.Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości

zawierającej JEDZ.

6.6.8.Datą

przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

6.6.9.Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
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6.7. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, 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.
6.7.1.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 składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca
korzysta z zasobów podmiotu trzeciego niezależnie od tego czy podmiot
trzeci będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, czy
podwykonawcą nie będzie.

6.7.1.1.

JEDZ powinien zawierać także informacje, że w stosunku do
podmiotu nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia.

6.7.1.2.

6.7.2.Treść zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.7. powinna potwierdzać,

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. W tym celu zasadne jest
wskazanie w treści przedmiotowego dokumentu informacji dotyczących
w szczególności:
6.7.2.1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
6.7.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

6.7.2.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;
6.7.2.4. 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.

6.7.3. Wykonawca może wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 6.7. złożyć

inne dokumenty, które potwierdzają rzeczywisty dostęp wykonawcy do
udostępnionych zasobów dotyczące, w szczególności informacji o których mowa
w pkt 6.7.2.1. - 6.7.2.4.

6.7.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
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podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.8. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

6.9. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.7. należy złożyć w oryginale.
6.10. Dokumenty o których mowa w pkt 6.7.3. należy złożyć w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

6.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej.

6.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp

7.1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie przedstawić:
7.1.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

7.1.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

7.1.3. Zaświadczenie

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
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składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
7.1.4. Odpis 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.

7.1.5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności (wg zał. nr 3).

7.1.6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg zał. nr 3).

7.1.7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy Pzp (wg zał. nr 3).

7.1.8. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy Pzp (wg zał. nr 3).

7.1.9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) (wg zał. nr 3).

7.2. Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

poza

terytorium

7.2.1. w pkt 7.1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

7.2.2. w pkt 7.1.2. - 7.1.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.1. i 7.2.2. lit. b), powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 7.2.2. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.

7.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.2, 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. Przepis pkt 7.3. stosuje się.

7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 7.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 7.2.1.,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.3. stosuje się.

7.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do
tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.1.

7.7. Oświadczenia, o których mowa w 7 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp należy złożyć w oryginale.

7.8. Dokumenty o których mowa w pkt 7 SIWZ, inne niż oświadczenia, należy złożyć w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

7.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej.

7.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język

polski.
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8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 oraz 2 ustawy Pzp.

8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:

8.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7

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 (wg zał. nr 4) 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.

8.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane (wg zał. nr 4) 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.
8.1.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 (wg zał. nr 4).
8.1.4. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie

wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres (wg zał. nr 4).

8.1.5. informację

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
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kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
8.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp należy złożyć w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ, inne niż oświadczenia, należy złożyć
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, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.

9. Informacja o oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty.

9.1. Wykonawca

zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co
Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty (sporządzonego wg zał. nr 5) w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ.

9.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,

o którym mowa w pkt 9.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

9.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. winno być złożone w oryginale.
9.5. UWAGA! Oświadczenia nie należy dołączać do oferty.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i (lub) dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
Zamawiającego.
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10.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje należy przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw.
10.2. Oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać
do Zamawiającego:
10.2.1. drogą elektroniczną na e-mail: newbuilding@artmuseum.pl;
10.2.2. formularz JEDZ należy przesłać na adres email:

jedz.newbuilding@artmuseum.pl

10.2.3. pisemnie

na adres – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
00 - 124 Warszawa, ul. Pańska 3, recepcja – wejście od ul. Śliskiej (czynna
w godzinach: 9:00 – 17:00).

10.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez

wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,
w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez
wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być
podpisane przez pełnomocnika.

10.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w przepisie art. 38
ust. 1 zd. ostatnie ustawy Pzp.

10.5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
10.5.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: p. Wiktor Kazimierczak – Muzeum Sztuki

Nowoczesnej w Warszawie, Dział Inwestycji – pl. Defilad 1, PKiN, piętro IX, pokój
nr 906, telefon 22-656 69 72.
10.5.2. W zakresie procedury: p. Paweł Czarnecki – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie, Dział Inwestycji – pl. Defilad 1, PKiN, piętro IX, pokój nr 906, telefon
22-656 69 72.

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych, wyjaśnień lub odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemnej formy postępowania.
10.6. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz

specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://newbuilding.artmuseum.pl/. Na
stronie tej Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem
zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.
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11. Wymagania dotyczące wadium.

11.1. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w

wysokości 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych i 00/100).
11.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, nr konta 41 1130 1017 0020 1473
3420 0002, tytułem np.: „Wadium: Budowa MSN”. Za termin wniesienia wadium
przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny
identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium.

11.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał

dokumentu należy złożyć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Dział Inwestycji,
pl. Defilad 1 (PKiN), 00-901 Warszawa, pokój nr 906 (IX piętro) przed upływem terminu
składania ofert.

11.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:

11.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez

wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;

11.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą

określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą
Pzp, a w szczególności:
11.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez

wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp);

11.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie

krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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11.7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych

w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

11.8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.
11.9. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oryginału dokumentu wadium wnoszonego

w innej formie niż pieniądz w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty oraz dołączenie
do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej przez Wykonawcę „za zgodność
z oryginałem”.

12. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert.

13.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się

na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej. Formularz JEDZ należy przesłać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę

upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną
przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez
osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na
ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

13.4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób
umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

13.5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby

upoważnionej.

13.6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
13.7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
13.7.1. Zaadresowana na adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 00-124

Warszawa, ul. Pańska 3.

13.7.2. Oznakowana:
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13.7.3. OFERTA – Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - Nr sprawy:

04/MSN/PN/2018. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

13.7.4. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
13.8. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
13.8.1. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ.
13.8.2. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz oświadczenie o części
zamówienia,
której
wykonanie,
wykonawca
zamierza
powierzyć
podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części
zamówienia podwykonawcom (wg zał. nr 6). Uwaga! W oświadczeniu należy
podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do
wykonania części zamówienia.

13.8.3. Opracowania o których mowa w podkryteriach 1-10 w rozdziale XVI.
13.8.4. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)
zawierająca:
13.8.4.1. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT);

13.8.4.2. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej

(ppkt 13.8.3.1.) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać
ich wartości bez kwoty podatku (VAT).

Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest
równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
podatku VAT.
13.8.5. Pełnomocnictwo

do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

13.8.6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy

dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do
reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych.

13.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 13.8.5. i 13.8.6. powinno być przedstawione

w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.

13.10. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści

oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną
w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
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14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

14.1. Oferty należy składać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Dział Inwestycji,

pl. Defilad 1 PKiN, 00-901 Warszawa, IX piętro pokój 906.

14.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do

dnia 26.11.2018 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 14.1. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, w

dniu składania ofert o godzinie 12:00.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

15.1. Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową oraz

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych niezależnie od faktu czy
wszystkie te elementy są ze sobą spójne. Załączony przedmiar należy traktować jako
materiał pomocniczy. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny
niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę
podczas ich realizacji.

15.2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty

związane z prawidłową realizacją zadania niezbędne do jego
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności koszty:

wykonania,

15.2.1. budowy budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
15.2.2. przebudowy stacji RPZ „Pałac”,
15.2.3. zabezpieczenie kanalizacji technicznej,
15.2.4. przyłącza elektroenergetycznego,
15.2.5. likwidacji słupów oświetlenia ulicznego na pl. Defilad w Warszawie,
15.2.6. przebudowy przewodu wodociągowego DN 250 mm w związku z budową MSN

Warszawa Śródmieście,

15.2.7. przebudowy zjazdu z ul. Marszałkowskiej na ul. Złotą (opracowanie nr 15.0)

oraz odwodnienie wjazdu z ul. Złotej pod ul. Marszałkowską – przesunięcie
wpustów drogowych,
15.2.8. przebudowy kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym

budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na pl. Defilad,

15.2.9. przyłącza elektroenergetycznego na czas budowy,
15.2.10. przyłącza telekomunikacyjnego na czas budowy,
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15.2.11. tymczasowego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do placu budowy

zlokalizowanego na pl. Defilad w Warszawie, na cele budowy budynków MSN i
TR,

15.2.12. przyłącza sieci cieplnej oraz likwidacji kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej

wodociągowej z projektowaną komorą połączeniową sieci cieplnej
15.2.13. przyłącza wodociągowego,
15.2.14. przyłącza telekomunikacyjnego,
15.2.15. przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej,

15.2.16. przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika oraz likwidacji

skrzyżowania zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Marszałkowskiej,

15.2.17. przyłącza telekomunikacyjnego Teatru TR w zakresie działki nr 25/2,
15.2.18. Podatek VAT w wysokości 23 % (dotyczy podmiotów będących płatnikami

podatku VAT).

15.3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być

prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Wizja lokalna zostanie
przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.

15.4. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

15.5. Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – załącznik

nr 6 tj.:
- należy podać cenę netto,
- obliczyć podatek VAT – 23 % (dotyczy podmiotów będących płatnikami VAT),
- obliczyć cenę brutto oferty powiększając cenę netto o należny podatek VAT.
Wykonawca wyceniając Wykaz Cen Ryczałtowych (zał. nr 1 do formularza) ma
obowiązek wycenić każdą z pozycji, uwzględniając ograniczenia procentowe wartości
zgodnie z wartościami wskazanymi w kolumnie „Udział w całości kosztów Inwestycji
Zakres %”. Przekroczenie wartości poza określoną tolerancję w którejkolwiek z pozycji
Wykazu cen ryczałtowych, będzie traktowane jako brak zgodności z SIWZ i będzie
powodowało odrzucenie oferty Wykonawcy.
15.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
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Nazwa kryterium/
podkryterium

Opis

Waga

Cena (K1)

50 %

Kryteria pozacenowe (K2):

50 %

Podkryterium nr 1

Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad
tunelem Metra – działania wstępne

7%

Podkryterium nr 2

Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad
tunelem Metra – działania prewencyjne

4%

Podkryterium nr 3

Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad
tunelem Metra – działania proceduralne

4%

Podkryterium nr 4

Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad
tunelem Metra - działania naprawcze

4%

Podkryterium nr 5

Beton architektoniczny – równomierność zabarwienia

5%

Podkryterium nr 6

Beton architektoniczny – równomierność faktury

5%

Podkryterium nr 7

Beton architektoniczny – ograniczenie powstawania
błędów

5%

Podkryterium nr 8

Beton architektoniczny – usuwanie powstałych błędów - działania naprawcze

6%

Podkryterium nr 9

RPZ Pałac – Dostęp do infrastruktury podczas realizacji robót

2%

Podkryterium nr 10

RPZ Pałac – Ograniczenie ryzyka powstania awarii

5%

Podkryterium nr 11

Termin gwarancji na wyposażenie

3%

16.1.

Oferowana cena – waga kryterium 50 %.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium
może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
K1 = ----------------------------- × 50 punktów
Cena badanej oferty
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16.2. Kryteria pozacenowe:
16.2.1. Podkryterium nr 1 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad

tunelem Metra – działania wstępne – waga kryterium 7 %
Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Organizacja i
metodologia zarządzania w zakresie robót mających wpływ na działanie Metra –
działania wstępne. Opracowanie powinno w sposób szczegółowy i jednoznaczny
definiować i opisywać aspekty realizacji robót oddziałujących na tunele metra i
konstrukcję stacji A13, w szczególności zapewniać nieprzerwaną możliwość
realizacji inwestycji poprzez maksymalne wyeliminowanie ryzyk mogących
doprowadzić do powstania przemieszczeń prowadzących do osiągniecia
warunków progowych, awarii technicznych lub w skrajnych przypadkach
katastrofy budowlanej obiektów metra. Opracowanie to w sposób wykraczający
poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ uwzględni:
1.

przygotowanie do realizacji robót,

2.

harmonogram, etapowanie i sposób organizacji robót,

3.

działania formalno-administracyjne,

Najwyżej zostaną ocenione rozwiązania, które poprzez wskazanie działań
prowadzących do uzyskania dodatkowych zapewnień i opinii dla rozwiązań
projektowych i projektów warsztatowych oraz sposobu organizacji prac
związanych z robotami oddziaływującym na tunele metra i konstrukcję stacji
A13, przy założeniu że działania te będą prowadzone na etapie prac
przygotowawczych do robót budowlanych, poprzez ścisłą i bezpośrednią
współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za zaprojektowanie,
funkcjonowanie, zarządzenie i obsługę techniczną obiektów metra, zapewnią w
najwyższym stopniu możliwość terminowego rozpoczęcia tych robót oraz ich
nieprzerwaną realizację w celu sprawnego ich przeprowadzenia i w
konsekwencji terminowego zakończenia.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 7 pkt.
Oferta, która proponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 7 punktów w
zależności od ilości spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.2. Podkryterium nr 2 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad

tunelem Metra – działania prewencyjne – waga kryterium 4%

Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Organizacja i
metodologia zarządzania w zakresie robót mających wpływ na działanie Metra –
działania prewencyjne. Opracowanie powinno w sposób szczegółowy i
jednoznaczny definiować i opisywać aspekty realizacji robót oddziałujących na
tunele metra i konstrukcję stacji A13 w szczególności zapewniać nieprzerwaną
możliwość realizacji inwestycji poprzez maksymalne wyeliminowanie ryzyk
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mogących doprowadzić do powstania przemieszczeń prowadzących do
osiągniecia warunków progowych, awarii technicznych lub w skrajnych
przypadkach katastrofy budowlanej obiektów metra. Opracowanie to w sposób
wykraczający poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do
SIWZ uwzględni:
1.

przygotowanie do realizacji robót,

2.

harmonogram, etapowanie i sposób organizacji robót,

3.

działania formalno-administracyjne,

Najwyżej zostaną ocenione rozwiązania, które zaproponują działania
prewencyjne związane z monitoringiem obiektów metra, które umożliwią jak
najwcześniejsze wykrycie możliwości osiągnięcia wartości progowych.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 4 pkt.
Oferta, która proponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 4 punktów w
zależności od ilości spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.3. Podkryterium nr 3 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad

tunelem Metra – działania proceduralne – waga kryterium 4 %

Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Organizacja i
metodologia zarządzania w zakresie robót mających wpływ na działanie Metra –
działania proceduralne. Opracowanie powinno w sposób szczegółowy i
jednoznaczny definiować i opisywać aspekty realizacji robót oddziałujących na
tunele metra i konstrukcję stacji A13 w szczególności zapewniać nieprzerwaną
możliwość realizacji inwestycji poprzez maksymalne wyeliminowanie ryzyk
mogących doprowadzić do powstania przemieszczeń prowadzących do
osiągniecia warunków progowych, awarii technicznych lub w skrajnych
przypadkach katastrofy budowlanej obiektów metra. Opracowanie to w sposób
wykraczający poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do
SIWZ uwzględni:
1.

przygotowanie do realizacji robót,

2.

harmonogram, etapowanie i sposób organizacji robót,

3.

działania formalno-administracyjne,

Najwyżej zostaną ocenione rozwiązania, które przedstawią procedurę
naprawczą, która zostanie wprowadzona po stwierdzeniu przekroczenia
wartości „Powiadomienia”, której celem będzie szybkie i skuteczne zatrzymanie
procesu, który doprowadził do osiągnięcia wartości granicznych.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 4 pkt.
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Oferta, która proponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 4 punktów w
zależności od ilości spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.4. Podkryterium nr 4 Bezpieczeństwo inwestycji w kontekście budowy nad

tunelem Metra - działania naprawcze – waga kryterium 4%

Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Organizacja i
metodologia zarządzania w zakresie robót mających wpływ na działanie Metra działania naprawcze. Opracowanie powinno w sposób szczegółowy i
jednoznaczny definiować i opisywać aspekty realizacji robót w oddziaływujących
na tunele metra i konstrukcję stacji A13 w szczególności zapewniać
nieprzerwaną możliwość realizacji inwestycji poprzez maksymalne
wyeliminowanie ryzyk mogących doprowadzić do powstania przemieszczeń
prowadzących do osiągniecia warunków progowych, awarii technicznych lub w
skrajnych przypadkach katastrofy budowlanej obiektów metra. Opracowanie to
w sposób wykraczający poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i
załącznikach do SIWZ uwzględni:
1. przygotowanie do realizacji robót,
2. harmonogram, etapowanie i sposób organizacji robót,
3. działania formalno-administracyjne,
Najwyżej zostaną ocenione rozwiązania, które w zakresie procedury naprawczej,
o której mowa w podkryterium 4, wskażą konkretne roboty, technologie i roboty
zabezpieczające, które w sposób najskuteczniejszy doprowadzą do zatrzymania
procesów zwiększających wartości graniczne, w tym w szczególności wysoko
zostaną ocenione propozycje, które nie będą wymagała zatrzymania działania
metra.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 4 pkt.
Oferta, która proponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 4 punktów w
zależności od ilości spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.5. Podkryterium nr 5 Beton architektoniczny - równomierność zabarwienia –

waga kryterium 5 %
Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Plan Kontroli Jakości dla
betonów architektonicznych - równomierność zabarwienia. Opracowanie
powinno w sposób szczegółowy i jednoznaczny definiować i opisywać aspekty
realizacji robót w zakresie betonów architektonicznych. Opracowanie to w
sposób wykraczający poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach
do SIWZ uwzględni:
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1. zapewnienie jednolitości źródeł dla kruszyw, piasków, cementów i innych
składników mieszanki betonowej,
2. czystość i jednolitość mieszkanki betowej w całym procesie realizacji robót,
3. procedurę doboru oraz nanoszenia środków antyadhezyjnych,
4. realizację robót związanych z szalowaniem i rozszalowaniem, betonowaniem i
dojrzewaniem podczas różnych warunków atmosferycznych uwzględniając pory
roku,
5. położenie płaszczyzny betonu (pion/poziom) i co za tym idzie zróżnicowany
czas przebywania w szalunku,
6. rozwiązania technologiczne, materiałowe, procedury kontrolne i odbiorowe w
zakresie wykonania zbrojenia i drutów wiązałkowych oraz uszczelnienia
szalunków,
7. sposób zapewnienia jednolitych warunków dojrzewania betonu, w taki
sposób, aby w najwyższym stopniu zapewnić równomierność zabarwienia dla
wszystkich powierzchni betonu architektonicznego.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 5 pkt.
Oferta, która zaproponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 5 punktów, w
zależności od liczby spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.6. Podkryterium nr 6 Beton architektoniczny - równomierność faktury – waga

kryterium 5 %.

Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Plan Kontroli Jakości dla
betonów architektonicznych - równomierność faktury. Opracowanie powinno w
sposób szczegółowy i jednoznaczny definiować i opisywać aspekty realizacji
robót w zakresie betonów architektonicznych. Opracowanie to w sposób
wykraczający poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do
SIWZ uwzględni:
1. dobór odpowiedniej technologii szalowania, typ blatów, dźwigarów,
wypierania szalunków i zastosowania ściągów w tym w szczególności krotność
użycia jednego blatu,
2. sposób uszczelniania styków szalunków, sposób zapobiegania odkształceniom
szalunków i wyciekania mleczka cementowego,
3. zastosowanie dystansów zbrojeniowych z podziałem na różne płaszczyzny
sposób zapewnienia odpowiedniej otuliny i zapobiegania powstawania ”zarysu”
zbrojenia na gotowej powierzchni betonu architektonicznego,
4. sposób przechowywania, magazynowanie szalunków i ochronę ich przed
wpływem warunków atmosferycznych,
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5. metodę rozszalowywania i ochronę przed ukruszeniem w tym w szczególności
ukruszeniem narożników realizowanych bez „dreikantów”,
6. sposób wykonywania przerw roboczych w pionie i poziomie, zapewnienie
ciągłych dostaw betonu i uniknięcie dłuższych przerw roboczych,
7. metodę czyszczenia form,
8. ochronę przed nagrzewaniem szalunków,
9. zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi po wykonaniu i
odebraniu elementu,
w taki sposób, aby w najwyższym stopniu zapewnić równomierną fakturę i
porowatość bez uszkodzeń, gniazd żwirowych, raków, „firanek” dla wszystkich
powierzchni betonu architektonicznego.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 5 pkt.
Oferta, która zaproponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 5 punktów w
zależności od liczby spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.7. Podkryterium nr 7 Beton architektoniczny – organicznie powstawania

błędów – waga kryterium 5 %.

Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Plan Kontroli Jakości dla
betonów architektonicznych – ograniczenie powstawania błędów. Opracowanie
powinno w sposób szczegółowy i jednoznaczny definiować i opisywać aspekty
realizacji robót w zakresie betonów architektonicznych. Opracowanie to w
sposób wykraczający poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach
do SIWZ uwzględni:
1. działania organizacyjne i proceduralne prowadzone przez wykonawcę przed
rozpoczęciem danego zakresu robót oraz w trakcie jego realizacji,
2. dodatkowe środki techniczne i badawcze i laboratoryjne,
Których celem będzie ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie ryzyka
powstania błędów w wykonawstwie betonów architektonicznych.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 5 pkt.
Oferta, która zaproponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 5 punktów w
zależności od ilości spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.8. Podkryterium nr 8 Beton architektoniczny – usuwanie powstałych błędów –

waga kryterium 6 %.
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Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Plan Kontroli Jakości dla
betonów architektonicznych – usuwanie powstałych błędów. Opracowanie
powinno w sposób szczegółowy i jednoznaczny definiować i opisywać aspekty
realizacji robót w zakresie betonów architektonicznych. Opracowanie to w
sposób wykraczający poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach
do SIWZ uwzględni:
1. działania organizacyjne i proceduralne prowadzone przez wykonawcę, które
będą mogły być zastosowanie po zrealizowaniu błędnie wykonanego elementu
z betonu architektonicznego,
2. działania techniczne i roboty budowlane, które zostaną zrealizowane przez
wykonawcę, które będą mogły być zastosowanie po zrealizowaniu błędnie
wykonanego elementu z betonu architektonicznego,
Których celem będzie ograniczenie skutków tego błędu bądź możliwość
całkowitego ich wyeliminowana.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 6 pkt.
Oferta, która zaproponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 6 punktów w
zależności od ilości spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
16.2.9. Podkryterium nr 9 RPZ Pałac – Dostęp do infrastruktury podczas realizacji

robót – waga kryterium 2 %.

Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Opis realizacji robót
związanych z usunięciem kolizji z RPZ Pałac – Dostęp do infrastruktury podczas
realizacji robót. Opracowanie powinno w sposób szczegółowy i jednoznaczny
definiować i opisywać aspekty realizacji robót związanych usunięciem kolizji z
stacją RPZ. Opracowanie to w sposób wykraczający poza określony przez
Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ uwzględni:
1. odpowiednie sekwencjonowanie i harmonogram robót,
2. organizację robót,
3. zagospodarowanie placu budowy,
w taki sposób, aby zapewnić realizację robót w sposób umożliwiający w
najwyższym stopniu ciągły dostęp serwisowy do infrastruktury innogy w trakcie
realizacji robót.
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 2 pkt.
Oferta, która zaproponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 2 punkty w
zależności od liczby spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
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16.2.10. Podkryterium nr 10 Organicznie ryzyka powstania awarii – waga kryterium

5 %.

Wykonawca dołączy do oferty opracowanie pod nazwą Opis realizacji robót
związanych z usunięciem kolizji z RPZ Pałac – ograniczenie ryzyka powstania
awarii. Opracowanie powinno w sposób szczegółowy i jednoznaczny definiować
i opisywać aspekty realizacji robót związanych usunięciem kolizji z stacją RPZ w
szczególności zapewniać w najwyższym stopniu nieprzerwaną możliwość
działania infrastruktury stacji RPZ pałac. Opracowanie to w sposób wykraczający
poza określony przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ uwzględni:
1. analizę dokumentacji projektowej,
2. propozycję harmonogramu i organizacji robót dla tego zakresu robót,
3. działania formalno-organizacyjne,
Najwyżej zostaną ocenione rozwiązania, które:
1. Przedstawią najpełniejszą listę ryzyk, związanych z możliwością wystąpienia
awarii infrastruktury stacji RPZ pałac spowodowanej tymi robotami wraz z
podziałem na różne obszary ryzyka i ich skutki, takie jak między innymi
transformatory, wentylacja, elementy konstrukcyjne, automatyka i SSP.
2. Zaproponują procedury, które w najwyższym stopniu ograniczą możliwości
wystąpienia awarii infrastruktury stacji RPZ pałac poprzez zminimalizowanie
ryzyk mogących do niej doprowadzić.
3. Zaproponują adekwatne, odnośnie zidentyfikowanego ryzyka, procedury oraz
działania naprawcze, które będą zastosowane w sytuacji wystąpienia awarii
infrastruktury stacji RPZ pałac z uwzględnieniem różnych obszarów sytuacji
awaryjnych, których celem będzie zachowanie nieprzerwanej funkcjonalności
infrastruktury stacji RPZ pałac,
Oferta, która zaproponuje działania w najwyższym stopniu uwzględniające
wszystkie powyższe wymagania otrzyma maksymalną liczbę 5 pkt.
Oferta, która zaproponuje rozwiązania uwzględniające niektóre ze wskazanych
wymagań lub odpowiada im jedynie częściowo otrzyma mniej niż 5 punktów w
zależności od ilości spełnionych wymagań lub stopnia ich spełnienia.
Oferta nieodpowiadająca powyżej wskazanym wymaganiom nie otrzyma
punktów.
Informacje dotyczące Podkryteriów 1 – 10
a) Zamawiający wskazał maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia w
ramach tych podkryteriów. W przypadku każdej złożonej oferty i jej oceny w
ramach podkryteriów, powołany zostanie zespół biegłych, który będzie oceniał
złożone oferty pod kątem przyznania im określonej liczby punktów.
b) Sposób przygotowania opracowań o których mowa w Podkryteriach 1 do 10 i
ich sposób oceny:
- Wykonawca przygotuje oddzielne opracowania dla każdego z Podkryteriów 1
do 10 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
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- Każde z opracowań powinno składać się:
- z części opisowej w formie trwale spiętych i oprawionych 10 kartek A4
zapisanych jednostronnie (czcionką o rozmiarze 10 pkt.) zawierającej tekst oraz
wg uznania zdjęcia, wykresy, diagramy, schematy. Wszystkie strony
ponumerowane.
- z części rysunkowej (opcjonalnie, zgodnie z uznaniem Wykonawcy) na kartkach
o formacie nie większym niż A3, trwale spiętej z częścią opisową. Wszystkie
strony ponumerowane.
- Jeden egzemplarz każdego z opracowań nie może posiadać nazwy wykonawcy,
ani innych znaków, które mogłyby zidentyfikować Wykonawcę. W stosunku do
tego egzemplarza Wykonawca nie może podpisać i parafować każdej strony.
Opracowania należy przekazać jako załącznik do oferty w zalakowanej lub trwale
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Zamawiający po otwarciu kopert
nada indywidualną numerację poszczególnym opracowaniom, tak aby osoby
oceniające opracowania nie posiadały wiedzy o autorze opracowania.
- W celu oceny opracowań i nadania im punktów Zamawiający powoła biegłych
(ekspertów w danych dziedzinach, których będą dotyczyły opracowania) do
następujących Podkryteriów:
- Podkryteria 1 do 4 – min. 3 biegłych w zakresie kwestii związanych z budową
nad tunelem Metra,
- Podkryteria 5 do 8 – min. 3 biegłych w zakresie związanym z betonami
architektonicznymi,
- Podkryteria 9 do 10 – min. 3 biegłych w zakresie związanym z przebudową RPZ,
- Każdy z biegłych dokona oceny indywidualnej wraz z przygotowaniem
uzasadnienia przyznania punktów dla każdego z opracowań. Biegli przyznają
punkty z dokładnością do 0,5 pkt. W celu przyznania punktacji dla każdego z
opracowań, zostanie przyjęta średnia arytmetyczna z poszczególnych ocen
przyznanych danemu opracowaniu przez każdego z biegłych w danej dziedzinie.
- W przypadku niezłożenia opracowania bądź opracowań dotyczącego
Podkryteriów 1-10, oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt w ramach podkryterium
dla którego nie zostało złożone opracowanie.
16.2.11. Podkryterium nr 11 Termin gwarancji na wyposażenie – waga kryterium

3 %.

Ocena następować będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w treści
Formularza Ofertowego w zakresie terminu udzielonej Gwarancji na
Wyposażenie. W przedmiotowym kryterium Zamawiający oceni Termin
Gwarancji na Wyposażenie zdeklarowany w ofercie Wykonawcy stosując poniższy
wzór. W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 3 pkt.
TGn
---------------------------- × 3 punkty
TGmax
Gdzie:
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TGn - Termin Gwarancji zaoferowany w ofercie badanej wśród ofert
podlegających ocenie.
TGmax - najdłuższy oferowany Termin Gwarancji wśród ofert podlegających
ocenie.
W przedmiotowym kryterium wykonawca może zadeklarować Termin Gwarancji
na Wyposażenie w przedziale do 36 do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania
Terminu Gwarancji na Wyposażenie dłuższego niż 72 miesiące Wykonawca
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 3 pkt.
16.3. Łączna liczba punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = K1 + K2

W – ocena końcowa
K1 – punkty w ramach kryterium Cena
K2 – punkty w ramach kryterium K2
Wynik kryterium K1 lub K2, o ile zajdzie taka konieczności, zostanie zaokrąglony do
dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę (sumę)
punktów w ramach ww. kryteriów.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
17.1.1. Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty – w przypadku gdy

wykonawcą jest osoba fizyczna;

17.1.2. Przedłożyć oświadczenie wykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o

których mowa w pkt 3.8 SIWZ są zatrudnione przez wykonawcę bądź
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

17.1.3. Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz
złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17.1.4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty składanej przez

konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.

17.1.5. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia treść dokumentu
musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
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17.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej

w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:
- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 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.
18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na

konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, Nr konta
41 1130 1017 0020 1473 3420 0002. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego
wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania
rachunku Zamawiającego.

18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot,
o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest
zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:
18.3.1. powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde żądanie,
18.3.2. 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało

określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy .

18.3.3. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało

określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
tj. 7 lat – zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, oraz nie krótszy niż termin
przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi tj. 14
dni.
18.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez
podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
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o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy
złożyć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Dział Inwestycji, pl. Defilad 1 (PKiN),
00-901 Warszawa, pokój nr 906 (IX piętro) przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie
powinno być wystawione na: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 00-124
Warszawa, ul. Pańska 3.
18.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia:
18.5.1. W wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej.
18.5.2. Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
18.5.3. Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
18.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
18.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
18.8. Wypłata, o której mowa w pkt 19.8 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

19. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy,

oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający.

19.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach oraz sposób dokumentowania
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp i uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.
3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań oraz wymagania dotyczące
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu oraz 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 oraz procentowa wartość
ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty
budowlane.

19.2. Wzór umowy zawiera wszystkie ww. informacje i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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20. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.

Wymagania, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub
przedmiotem tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
oraz informacje dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia.

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
21.2. Odwołanie.
21.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
21.2.1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
21.2.1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
21.2.1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
21.2.1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
21.2.1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
21.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

21.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.

21.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp,
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

21.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
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21.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.2.4. i 21.2.5. wnosi

się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 21.2.1.

21.3.

21.4.

Skarga do sądu.
21.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

21.4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania Zamawiającego.

21.4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
21.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek
o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

21.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można

rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

22. Informacje związane z ochroną danych osobowych.

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:
22.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Sztuki

Nowoczesnej w Warszawie.

22.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@artmuseum.pl
22.3. 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.
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22.4. 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 Pzp.

22.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami

prawa.
22.6. 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.

22.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

22.8. Posiada Pani/Pan:
22.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

22.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
22.8.3. 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;

22.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.

22.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
22.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;

22.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
22.9.3. 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.

23. Spis załączników.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z Dokumentacją Projektową.
Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń z pkt 7 SIWZ.
Załącznik nr 4 - Wzór wykazu oświadczeń i dokumentów (warunki) z pkt 8 SIWZ.
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o powiązaniach kapitałowych.
Załącznik nr 6 - Wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca powierzy podwykonawcom.
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Załącznik nr 7 - Wzór umowy.
Załącznik nr 8 - Książka Projektu.
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