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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO; 
DEFINICJE 

 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.:  (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 
telefon komórkowy: 888822206 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
www.amuz.gda.pl 
 
DEFINICJE 
Poniżej określono znaczenie zawartych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęć: 
 
Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia; 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – oznacza niniejszy dokument wraz ze 
wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną 
część; 
 
Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
 
Zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w punkcie III niniejszej SIWZ; 
 
Grupa kapitałowa (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz.331 z późn. zm) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę; 
 
Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą  
lub między dalszymi podwykonawcami (art.2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych).   
 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
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jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), o wartości zamówienia  nie przekraczającej kwoty 
określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1735 
z późn. zm.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  
 
2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części 
Specyfikacji: SIWZ): 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 
z późn. zm.), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 231) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, 
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1692) w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych. 
 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT 
WARIANTOWYCH;  
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 
III.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia są: 
a) roboty budowlane  polegające na wymianie dźwigu osobowego elektrycznego (demontaż obecnego 
dźwigu osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego), 
b) usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego, 
w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym własnością 
Zamawiającego. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku. Parametry techniczne dźwigu określa załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (kody CPV): 
 
42416100-6: windy 
45000000-7: roboty budowlane 
45111300-1: roboty rozbiórkowe 
45111220-6: roboty w zakresie usuwania gruzu 
45223100-7: montaż konstrukcji metalowych 
45313100-5: instalowanie wind 
45400000-1: roboty wykończeniowe 
45312100-8: instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
50750000-7: usługi w zakresie konserwacji wind 
 
3. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE DŹWIGU OSOBOWEGO ELEKTRYCZNEGO 
(demontaż obecnego dźwigu osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego). 
 
3.1. Roboty budowlane  polegające na wymianie dźwigu osobowego obejmują:  
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1) roboty przygotowawcze: 
a) zabezpieczenie terenu budowy; 
b) zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót w tym:  
- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pyłu i brudu na inne części budynku; 
- zabezpieczenie chodnika dywanowego, wykładziny dywanowej wraz z opaskami na korytarzach Domu 
Muzyka; 
  
2) roboty rozbiórkowe: 
- demontaż wewnętrznego dźwigu osobowego; 
 
3) roboty instalacyjne:  
- doprowadzenie instalacji teletechnicznej do szybu windy z Rop. IV piętrze; szczegółowe rozwiązania 
wskazano w planie instalacji przeciwpożarowej (stanowiącym załącznik do SIWZ) oraz w projekcie 
(stanowiącym załącznik do SIWZ) okablowania dla windy (dźwigu) w zakresie  centrali SSP; projekt 
zawiera również opis położenia instalacji telefonicznej (teletechnicznej), który nie stanowi przedmiotu 
zamówienia; Wykonawca ma wykonać tylko roboty w zakresie instalacji ppoż.; 
Moduł adresowalny pętlowy typ IO2031C dwa wejścia jedno wyjście dla centrali FP1216 ARITECH wpiąć 
w pętlę SSP doprowadzić przewód NGKs 3 x 1,5 do Sterownika Windy. Przewód podłączyć w Centrali do 
wolnego styku NC/ NO zgodnie z wymaganiami dostawcy windy.  W momencie wykrycia pożaru 
następuje zmiana stanu styku i przekazanie informacji do WINDY Moduł wykonać na ostatniej 
kondygnacji); Przed podjęciem robót związanych z instalacją przeciwpożarową  (podłączeniem systemu 
do windy i przeprogramowaniem centrali) Wykonawca skonsultuje sposób tego wykonania z 
Zamawiającym.    
 
4) remont szybu windowego: 
- wyrównanie sfalowań tynku i zapełnienie ubytków po zdemontowanych urządzeniach windy, 
- zagruntowanie powierzchni tynku, 
- malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym; 
 
5) roboty towarzyszące:  
- usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu, odpadów i elementów z rozbiórki, 
- prace porządkowe; 
  
6) dostawa kompletnego dźwigu osobowego, o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ; 
dźwig ma być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny i gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych 
dodatkowych zakupów  i inwestycji; 
  
7) roboty montażowe dźwigu osobowego;  
8) roboty remontowe okładziny ściennej stref wejściowych do windy: 
- usunięcie powłoki malarskiej z okładzin ściennych - paneli fornirowanych, 
- wyrównanie powierzchni, 
- miejscowa wymiana okleiny z dębowego forniru naturalnego, 
- wykonanie scalającej powłoki malarskiej; 
9) inne, niewymienione powyżej, niezbędne obróbki budowlane, wraz z robotami towarzyszącymi, 
naprawami i uzupełnieniami związanymi z realizowanymi robotami, w tym między innymi: 
- posprzątanie szybu i korytarzy z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu robót związanych z 
demontażem i montażem dźwigu; 
10) opracowanie dokumentacji odbiorowej i rejestracyjnej, tzw. powykonawczej (w zakresie 
wymaganym odpowiednimi przepisami); 
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11) udokumentowanie przeprowadzenia i opracowanie dokumentacji pomiarów elektrycznych; 
 
12) uzyskanie decyzji, dopuszczającej dźwig osobowy do eksploatacji, wydanej przez Urząd Dozoru 
Technicznego;  zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;  
 
13) przeszkolenie Zamawiającego w obsłudze dźwigu;  
 
14) dostarczenie instrukcji obsługi dźwigu i karty gwarancyjnej w języku polskim.  
 
3.2. Wymagany okres gwarancji na dźwig osobowy wraz z wszystkimi pracami i materiałami niezbędnymi 
do montażu dźwigu: minimum 36 miesięcy (maksimum 42 miesiące) licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 
 
3.2.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie gwarancji na dźwig osobowy wraz z wszystkimi pracami i 
materiałami niezbędnymi do montażu dźwigu:  
a) zagwarantować sprawne użytkowanie dźwigu, 
b) zapewnić serwis gwarancyjny,  
c) dokonywać bezpłatnych napraw (usunąć stwierdzone wady lub usterki),  
d) zagwarantować możliwość zgłoszenia przez Zamawiającego awarii 7 dni w tygodniu, 24 godz./dobę; 
e) zagwarantować, by maksymalny czas naprawy w okresie gwarancji nie przekroczył 15 godzin, a w 
przypadku naprawy takich elementów jak falownik, płyta główna i/ lub napęd drzwi do 72 godzin od 
momentu zgłoszenia awarii; W przypadku długiego terminu oczekiwania na części zamienne, za zgodą 
Zamawiającego okres ten może zostać przedłużony do 5 dni.  Czas naprawy może być inny niż wskazany 
w tym punkcie tylko w przypadku jeżeli będzie uzasadniony technologicznie po wcześniejszym 
udokumentowaniu przez Wykonawcę.   
 
3.2.2. Wszystkie koszty związane z naprawą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 
 
3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wskazanego w punkcie III.A.3.1 SIWZ, określa 
następująca dokumentacja: 
1) przedmiary robót (opracowany w czerwcu 2015r. przez Marka Skolimowskiego); 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (opracowana w czerwcu 2015r. 
przez Marka Skolimowskiego); 
3) projekt okablowania dla windy (dźwigu) w zakresie  centrali SSP; projekt zawiera również opis 
położenia instalacji telefonicznej (teletechnicznej), który nie stanowi przedmiotu zamówienia; 
Wykonawca ma wykonać tylko roboty w zakresie instalacji ppoż.; 
4) plan instalacji przeciwpożarowej. 
 
3.4. Wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt niezbędne do należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia:  
a) muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w dokumentacji wskazanej w punkcie 
III.A.3.3 SIWZ, 
b) muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z 
późn. zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z póżń. 
zm.), 
c) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), 
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d) muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych o ile dla danego wyrobu nie 
ustanowiono Polskiej Normy, 
e) muszą być fabrycznie nowe, nie używane oraz muszą posiadać gwarancję producenta. 
3.5. Jeżeli w dokumentacji, określonej w punkcie III.A.3.3 SIWZ, wskazane są znaki towarowe, patenty 
lub źródła pochodzenia (nazwy producentów materiałów), należy je traktować jako przykładowe 
(określające standard). Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów  równoważnych pod względem 
cech i parametrów do materiałów wskazanych w dokumentacji, określonej w punkcie III.A.3.3 SIWZ.  
 
3.6. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w czynnym i użytkowanym obiekcie 
Zamawiającego. Prace mogą być wykonywane: 
- w godzinach między 8:00-20:00  w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki oraz soboty i niedziele, 
przy czym głośne prace polegające na kuciu, wierceniu, zrzucaniu gruzu muszą odbywać się w godzinach 
między 10:00 -16:00 od poniedziałku do piątku.  
Samochody z dostawami będą parkowane w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Dostawy wnoszone 
będą bocznym wejściem do budynku w żadnym wypadku wejściem głównym. Wykonawca zobowiązany 
jest do takiej organizacji i realizacji robót, aby do minimum ograniczyć utrudnienia wynikające z realizacji 
przedmiotu umowy (ograniczyć hałas, roznoszenie brudu, kontakt pracowników z Gośćmi Domu 
Muzyka). 
 
3.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonał własnych pomiarów 
w celu potwierdzenia wymiarów podanych przez Zamawiającego. 
 
3.8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu, w którym 
będą wykonywane roboty budowlane oraz wizji lokalnej przyległego terenu dla oceny warunków 
dojazdów i dojść oraz możliwości zastosowania sprzętu związanego z wykonywaniem robót.  
 
3.9. Wykonawca ma obowiązek do wykonania przedmiotu zamówienia: 
a) zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) zgodnie ze złożoną ofertą i kosztorysem ofertowym; 
c) zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją wskazaną w punkcie III.A.3.3 SIWZ; 
d) zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z: 
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.); 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.); 
- ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. 162 poz.1568 
ze zm.);  
- przepisami wykonawczymi do w/w ustaw, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi 
związanymi z realizowanym przedmiotem zamówienia; 
e) zgodnie z przepisami BHP i ppoż.; 
f) zgodnie z wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej; 
g) z należytą starannością; 
h) zgodnie z poleceniami Zamawiającego; 
i) zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym. 
 
3.10. Roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, objęte są: 
a) Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN.5142.1615.2014.AK z dnia 24 
grudnia 2014r. Decyzja wskazuje warunki dodatkowe na prowadzenie prac w zakresie przedmiotu 
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zamówienia, tj.: prace będą odbywały się bez powiększania istniejącego szybu windowego oraz bez 
wykonywania dodatkowych otworów bądź przebić w ścianach zabytkowego budynku; 
b) Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN.5142.1618.2014.AK z dnia 24 
grudnia 2014r.;  
c) pozwoleniem na budowę (Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6740.23-2.2015.4-
KN.2758).  
 
4. USŁUGI POLEGAJĄCE NA SERWISIE DŹWIGU OSOBOWEGO. 
 
4.1. Usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego obejmują: 
1) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych: 
a) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych nie rzadziej niż co 30 dni pomiędzy 
przeglądami z zachowaniem wymogów Urzędu Dozoru Technicznego, Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890) oraz instrukcji 
konserwacji producenta dźwigu; Przeglądy konserwacyjne obejmują kontrolę wszystkich urządzeń 
bezpieczeństwa, w tym prace regulacyjne w ramach technicznych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa; Dokonanie przeglądu konserwacyjnego zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku 
dźwigu; 
b) dokonywanie okresowych (nie rzadziej niż co 30 dni) kontroli stanu technicznego mechanizmów 
napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działania elementów 
bezpieczeństwa, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, czyszczenia, smarowania oraz 
niezbędnych czynności regulacyjnych; 
c) poddawanie dźwigu okresowym (nie rzadziej niż co 30 dni) ocenom pod względem zużycia części i 
stanu technicznego; 
d) zapewnienie i dostarczenie następujących materiałów eksploatacyjnych i części: towot, olej do 
prowadnic, wkładka topikowa bezpiecznika, śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki, czyściwo, taśma 
izolacyjna;    
 
2) przygotowanie dźwigu i uczestnictwo w okresowych i doraźnych badaniach wykonywanych przez 
Urząd Dozoru Technicznego; Wykonawca reprezentuje Zamawiającego podczas czynności 
wykonywanych na dźwigu przez UDT; 
 
3) prowadzenie pogotowia dźwigowego:     
a) prowadzenie pogotowia dźwigowego w godzinach  od 7:00 do 22:00 - dla usuwania bieżących wad, 
usterek i zgłaszanych awarii dźwigu; Zamawiający wymaga aby czas na przystąpienie do usuwania wad, 
usterek i awarii  wynosił do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wad, usterek lub 
awarii;  
b) prowadzenie całodobowego (7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę) pogotowia dźwigowego w celu 
uwalniania ludzi z kabiny i w stanach zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników dźwigu w możliwie jak 
najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 40 minut) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do 
pogotowia dźwigowego, przy uwzględnieniu m.in. warunków dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego.   
 
4) dokonywanie corocznych pomiarów elektrycznej instalacji przeciwporażeniowej dźwigu oraz 
rezystancji izolacji obwodów elektrycznych; 
 
5) opłacenie abonamentu związanego z działaniem łączności GSM. 
 
5. Wynikiem niniejszego postępowania w założeniu Zamawiającego będzie zawarcie dwóch umów, tj.: 
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umowy na wymianę dźwigu osobowego i umowy na usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego. 
 
 
III.B. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.  
 
III.C. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  
III.D. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań 
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych. 
 
III.E. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
 
1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia   
 
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
 
2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 
 
2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania, uchybienia, zaniedbania lub zaniechania. 
 
2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy, oraz odpowiednio (o ile dotyczy) podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2.4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu 
 
3.1. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę projektu umowy (a także projektu jej zmian) o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy (a także projektu jej zmian) o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach: 
 
a) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 
 
b) gdy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 
- gdy brak prawidłowego oznaczenia stron umowy tj. firmy pod którą działają, adresu, oznaczenia formy 
prawnej, nr NIP-u, nr REGON-u, danych kontaktowych (tel., fax, e-mail, osoba do kontaktu); 
- gdy określony zakres robót objętych projektem umowy o podwykonawstwo, jest niezgodny z zakresem 
robót budowlanych określonym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 
- gdy kwota wynagrodzenia za wykonanie robót powierzonych do wykonania podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca za te roboty z oferty 
Wykonawcy; 
- gdy termin realizacji robót określonych projektem  jest dłuższy niż przewidywany umową z Wykonawcą 
dla tych robót lub jest dłuższy aniżeli ustalony w harmonogramie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 
- gdy nie załączono do projektu zestawienia ilości robót i ich wyceny (zgodnej z cenami jednostkowymi 
przedstawionymi w ofercie Wykonawcy), wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
budowlanych, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 
tej części dokumentacji; 
- gdy zamieszczono w projekcie postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności 
od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę; 
- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego; 
- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy; 
- gdy brak informacji o konieczności przedłożenia Zamawiającemu, przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 
- gdy brak zastrzeżenia o treści: „W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy kwoty należnego mu wynagrodzenia (bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.”   
 
3.2. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy (a także jej 
zmian) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia 
pisemnego sprzeciwu do umowy (a także jej zmian) o podwykonawstwo, w szczególności w przypadkach 
wskazanych w punkcie 3.1 powyżej. 
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3.3. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 
3.4. W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym 
projekty te oraz umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
 
4. Informacja 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 
 
Zamawiający nie określa takich informacji. 
 
5. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia 
na roboty budowlane 
 
Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy. 
 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 
1) w zakresie robót budowlanych  polegających na wymianie dźwigu osobowego:  
Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu zamówienia (produkcja dźwigu) począwszy od daty 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że: 
a) demontaż obecnego dźwigu i montaż nowego dźwigu wraz z jego uruchomieniem po uzyskaniu 
niezbędnych dokumentów oraz protokolarnym odbiorze  przez Zamawiającego, nie przekroczy 28 dni 
kalendarzowych, 
b) rozpoczęcie robót związanych z demontażem i montażem dźwigu nastąpi 02.11.2015r., z 
zastrzeżeniem, że:  
- data ta może ulec zmianie na wcześniejszą w przypadku awarii istniejącego dźwigu i wystąpienia 
konieczności szybszej wymiany tego dźwigu.; wówczas Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
problemie i zleci wykonanie robót; dostawa nie może nastąpić szybciej jak 12 tygodni od podpisania 
umowy; 
- data ta może ulec zmianie na późniejszą od 7 do 14 dni z uwagi na obłożenie hotelu; Ewentualny nowy 
termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony przez Dyrektora Domu Muzyka w porozumieniu z Wykonawcą  
w terminie od 14 do 30 dni  przed realizacją robót; 
c) zakończenie robót musi być zgodne z punktem 1.1)a i nastąpi 30.11.2015r. (tj. 28 dni od daty 
02.11.2015r.), z zastrzeżeniem, że ulegnie przesunięciu w przypadkach wskazanych powyżej w punkcie 
1.1)b. 
 
2) w zakresie usług polegających na serwisie dźwigu osobowego: 3 lata licząc od daty odbioru dźwigu 
przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru robót budowlanych polegających na 
wymianie dźwigu osobowego. 
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2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Dom Muzyka (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (informacje  dotyczące tych warunków wskazano w punkcie V i w punkcie VI  niniejszej 
SIWZ),  
oraz  
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których 
mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (informacje dotyczące tych warunków 
wskazano w punkcie VII i w punkcie VIII niniejszej SIWZ). 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW (dotyczy warunków o których mowa w art.22 ust.1 Prawo zamówień 
publicznych) 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania uprawnień. Ocena spełnienia 
warunku, posiadania uprawnień, nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie 
wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania 
uprawnień; 
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem:  
minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i montaż 
dźwigu (dźwigów) w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub w obiektach 
położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (na terenie ochrony konserwatorskiej) o 
wartości zamówienia minimum 140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - to w tym okresie;  
 
1.2.1. Ocena spełnienia warunku, posiadania wiedzy i doświadczenia,  nastąpi w oparciu o 
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1  SIWZ i wykaz robót 
wskazany w punkcie VI.1.2 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: 
a) oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku (posiadania 
wiedzy i doświadczenia);  
 
b) wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót budowlanych, 
potwierdzający wykonanie: 
minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i montaż 
dźwigu (dźwigów) w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub w obiektach 
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położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (na terenie ochrony konserwatorskiej) o 
wartości zamówienia minimum 140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 
1.2.2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN,  należy przeliczyć według średniego 
kursu NBP na dzień opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu 
dotyczącego niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając datę i kurs. Przeliczenia 
samodzielnie dokonuje Wykonawca. 
 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
1.3.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym. Ocena spełnienia warunku, dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym, nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie 
VI.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym; 
 
1.3.2. W zakresie spełnienia warunku, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami, które będą pełnić funkcje: 
a) kierownika budowy, który:  
- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
oraz  
- odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, tj. spełnia warunki określone w §24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 
165, poz. 987 z późn. zm.), 
b) kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w 
budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych; 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji (o ile dopuszczają to przepisy prawa), w przypadku 
osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jedna specjalność. 
 
1.3.2.1. Ocena spełnienia warunku, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nastąpi 
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ, wykaz 
osób wskazany w punkcie VI.1.3 SIWZ oraz oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.4 SIWZ. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: 
1) oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku 
(dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia); 
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2) wykaz  (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia,  
wykazujący: 
a) kierownika budowy, który:  
- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
oraz  
- odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, tj. spełnia warunki określone w §24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 
165, poz. 987 z późn. zm.), 
b) kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w 
budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 
wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji (o ile dopuszczają to przepisy prawa), w przypadku 
osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jedna specjalność. 
 
3) oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że osoba, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia; 
 
1.3.3. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
1.3.4. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające mu kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane obywatelom państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 
12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. 
poz.1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 ze zm.). 
 
1.4. posiadający sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej i 
finansowej . Ocena spełnienia warunku, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, nastąpi w 
oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 
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od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi 
w szczególności w oparciu o pisemne zobowiązanie wystawione przez podmiot oddający Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór pisemnego 
zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów) – stanowi 
załącznik nr 8 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
 
3. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych 
powyżej w punkcie V.1 SIWZ, w oparciu o oświadczenie i dokumenty złożone przez Wykonawców w 
postępowaniu, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 
 
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH W 
PUNKCIE V SIWZ 
 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie V SIWZ, Wykonawca ma 
dostarczyć następujące oświadczenie i dokumenty: 
 
1.1. Oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), że Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 
1.2. wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót budowlanych, 
potwierdzający wykonanie: 
minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i montaż 
dźwigu (dźwigów) w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub w obiektach 
położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (na terenie ochrony konserwatorskiej) o 
wartości zamówienia minimum 140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
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1.3. wykaz  (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wykazujący: 
a) kierownika budowy, który:  
- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
oraz  
- odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, tj. spełnia warunki określone w §24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 
165, poz. 987 z późn. zm.), 
b) kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w 
budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 
wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji (o ile dopuszczają to przepisy prawa), w przypadku 
osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jedna specjalność. 
 
1.4. Oświadczenie Wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że osoba która 
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia; 
 
2. Dowodami, o których mowa w punkcie VI.1.2 powyżej, są: 
a) poświadczenie, 
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej w punkcie VI.2.a. 
2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 
wykazie, o którym mowa w punkcie VI.1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie VI.2.  
 
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy lub dowody, o których mowa odpowiednio w punkcie 
VI.1.2, VI.2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały 
zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu.  
 
4. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia i 
zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 
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Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 8 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie VI.4 powyżej, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, z tym, że 
zobowiązane podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ma być w formie pisemnej. 
 
 
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
i) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) 
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
j) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego 
przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wskazanych w punkcie VIII  SIWZ według następujących 
zasad: 
2.1. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.c - 1.j na podstawie oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie VIII.1.1 SIWZ; 
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.a - na podstawie oświadczenia o braku podstaw 
do wykluczenia i dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.1 i VIII.1.2 SIWZ. 
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.b - na podstawie oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia i dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.3 i VIII.1.4 SIWZ. 
 
3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie 
wyklucza. 
 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.2a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość 
wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które 
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz 
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 
naprawienia. 
 
4.1. W związku z punktem 4 Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1
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zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych. 
 
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art. 24 ust.2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 
a) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
b) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
c) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania; 
d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
e) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty 
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
6. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, istniejących 
między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ 
powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, istniejących 
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej 
konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 
złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art.26 ust.2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 
7. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie 
wyklucza. 
 
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie 
Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
9. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą. 
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VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH 
W PUNKCIE VII SIWZ 
 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy ma dostarczyć następujące oświadczenie i dokumenty: 
1.1. oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
 
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
1.3. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 
1.4. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 
 
1.5. lista (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo 
informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.2, 1.3, 1.4 SIWZ, składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2.2. nie zalega z  uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1
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4. Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie 
VIII.2.2 SIWZ, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Odpowiednio ma to zastosowanie do punktu VIII.3 SIWZ. 
 
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z 
Wykonawców oddzielnie.   
 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i punkcie V.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca winien do oferty przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie i 
dokumenty wymienione w punktach od VIII.1.1 do VIII.1.4 SIWZ oraz odpowiednio wymienione w 
punkcie VIII.2 i VIII.3 SIWZ.  
 
 
 
IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY – WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, 
INFORMACJI I WYKAZÓW I INNYCH ZAŁĄCZNIKÓW 
 
1. Wykonawca ma dostarczyć: 
1.1. Wypełniony załącznik: formularz oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ; 
 
1.2. Dokumenty i oświadczenia – wymienione  w punkcie VI i punkcie VIII SIWZ; 
 
1.3. Dowód wniesienia wadium; 
 
1.4. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów). 
Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  (jeżeli Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 8 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. 
 
1.5. W celu ustalenia zasad reprezentacji: pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie 
wynika z dokumentów określonych w punkcie VIII.1.2 SIWZ lub inny dokument potwierdzający 
uprawnienia do złożenia oferty w imieniu wykonawcy(ów), w szczególności umowę spółki cywilnej w 
przypadku gdy ofertę składają wspólnicy takiej spółki; pełnomocnictwo musi być złożone w formie 
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z 
dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których 
pełnomocnik jest upoważniony; 
 
1.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o 
wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być 
złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu 
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lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania 
których pełnomocnik jest upoważniony. 
 
2. Wyceniony kosztorys ofertowy Wykonawca może załączyć do oferty. Kosztorys ofertowy 
traktowany jest jako dokument pomocniczy. 
 
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  

 
1. Ofertę i załączniki do niej  należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały np. na maszynie do 
pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych 
(według załączników określonych w SIWZ). Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę składa się 
w formie pisemnej. 
 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  
 
4. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza 
się według tych wzorów. 
 
5. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek 
zmian. W przypadku, gdy dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”. 
 
6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być opatrzone kolejnym numerem i podpisane 
przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.  
 
7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 
(osoby)  podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego 
zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego zapisu. 
 
8. Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
 
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
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tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty.  
   
10. Każdy dokument stanowiący ofertę lub załącznik do niej musi być czytelny. 
 
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 
 
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem 

w postępowaniu. 
 
13. Wszystkie strony oferty winny być spięte.  
 
14. Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej 
danymi (nazwa Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi 
polegające na serwisie dźwigu w Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku,  nr postępowania: 8/ZP/2015,  nie otwierać przed  24.07.2015r. godz. 12:30” 
 
16. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej 
nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 
17. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, mających lub mogących 
mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu.  
 
18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca 
ma wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
19. Postanowienia dotyczące ofert wspólnych składanych przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze. 
 
19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 
19.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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19.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 
19.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
tego Wykonawcę lub pełnomocnika występującego jako reprezentant Wykonawców występujących 
wspólnie. 
 
19.5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, 
który przedkłada lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem 
tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 
 
19.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19.7. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 
zamówienia, Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed 
zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie 
może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  
 
 
XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI; 
 INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW;  
 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 
 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
1. Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.  
 
2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem poniższego punktu 3, Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
3. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności, dla których nie 
dopuszcza formy faksowej ani drogą elektroniczną: 
a) złożenie oferty (ofertę składa się w formie pisemnej), 
b) zmiana/uzupełnienie/wycofanie oferty, 
c) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 oraz w art.26 ust.2d ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w art. 26 ust.3 i 4  ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
4. Dane do korespondencji:  
a) adres: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 415, budynek czerwony) 
b) fax: 
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(58) 300-92-10 
c) adres poczty elektronicznej:  
e.wisniewska@amuz.gda.pl 
 
5. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia następującą osobę: 
Elżbieta Wiśniewska. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 
15:30 od poniedziałku do piątku. 
 
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
8. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 
SIWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. 
Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. Jeżeli zmiana treści 
SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert, zgodnie z art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.), zaś jeżeli zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu lecz w wyniku tej zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający również przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i 
zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały 
nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 
 
 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego 
 
1.1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia (roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego). 
 
1.2. Cenę oferty Wykonawca przedstawia w punkcie nr 1 formularza oferty (załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ). Cena oferty musi być podana cyfrowo w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
 
1.3. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty (niezbędne do 
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności: 
- koszt nowego dźwigu osobowego, w tym koszty transportu i dostawy dźwigu do siedziby 
Zamawiającego, ewentualne koszty udzielenia gwarancji na dźwig, ewentualne koszty serwisu 
gwarancyjnego;  
- koszt testera, w przypadku oferowania dźwigu wymagającego użycia dodatkowego urządzenia do 
konserwacji i/lub przeprowadzania niektórych badań (tzw. testera); 
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- koszty wynikające z dokumentacji wskazanej w punkcie III.A.3.3 SIWZ, warunków określonych w SIWZ i 
w umowie,  
- koszty wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, 
- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ i w umowie, 
- koszty związane z przestrzeganiem przepisów BiHP i ppoż, 
- koszty wygrodzenia, zabezpieczenia, oznaczenia, organizacji, utrzymania, dozoru i uporządkowania (po 
zakończeniu robót) terenu budowy, 
- koszty zapewnienia sukcesywnego wywozu elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych 
odpadów budowlanych na wysypisko komunalne, innego ich zagospodarowania poza terenem 
prowadzonych robót budowlanych lub ich utylizacji, 
- inne koszty konieczne z punktu widzenia Wykonawcy, wynikające z jego wiedzy i doświadczenia, w tym 
koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
- koszty związane z uzyskaniem decyzji, dopuszczającej dźwig osobowy do eksploatacji, wydanej przez  
Urząd Dozoru Technicznego, w tym koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, 
- koszty przeszkolenie Zamawiającego w obsłudze dźwigu. 
 
1.4. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy ustalić w oparciu o przedmiar robót (kosztorys 
ślepy), z uwzględnieniem powyższego punktu 1.3. Wyceniony kosztorys ofertowy zaleca się załączyć do 
oferty. Kosztorys ofertowy traktowany jest jako dokument pomocniczy i służyć będzie przede 
wszystkim rozliczeniu robót oraz ewentualnych robót zaniechanych. 
 
1.5. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji wskazanych w przedmiarze 
robót (kosztorysie ślepym) Zamawiającego jako definitywnie określających zakres i wymagania dla 
danych robót. Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego, roboty budowlane muszą być 
wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obowiązującymi przepisami technicznymi oraz istotnymi postanowieniami umowy. Zatem ceny muszą 
obejmować koszty wszystkich czynności niezbędnych dla zapewnienia zgodności z tymi wymaganiami.  
Uwaga: Jeżeli w zestawieniu robót (przedmiarze robót) dostarczonym przez Zamawiającego nie są ujęte 
pewne roboty (np. wszelkie prace pomocnicze na placu budowy), ale konieczność ich wykonania wynika z 
opracowanej dokumentacji robót, SIWZ lub technologii robót, to koszty wykonania tych czynności 
powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie pozycji kosztorysowej obejmującej robotę, której 
one towarzyszą. Ich pominięcie w cenie ofertowej nie będzie mogło stanowić podstawy do wystąpienia z 
roszczeniem o dodatkowe wynagrodzenie w czasie realizacji zamówienia.  
 
1.6. Pominięcie przy wyliczeniu ceny oferty pozycji z przedmiaru robót Zamawiającego lub pominięcie 
przy wyliczeniu ceny oferty robót, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu 
zamówienia lub pominięcie w cenie oferty jakichkolwiek innych kosztów wynikających z SIWZ czy 
warunków realizacji i obowiązków Wykonawcy, traktowane będzie jako świadoma wycena Wykonawcy 
równa „0 zł”, czyli jako rezygnacja Wykonawcy z zapłaty za określone nakłady lub roboty objęte 
pominiętą pozycją, z zachowaniem obowiązku realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Za 
zaniżenie przez Wykonawcę uwidocznionych w ofercie cen materiałów, wyrobów i urządzeń lub 
jakichkolwiek innych elementów kosztowych ponosi pełną odpowiedzialność Wykonawca. Zamawiający 
nie pokryje dodatkowych roszczeń finansowych z tego tytułu w trakcie ani po realizacji robót. 
 
1.7. Wykonawca obowiązany jest określić cenę oferty wyliczając koszty realizacji w oparciu o 
przeanalizowaną dokumentację określoną w punkcie III.A.3.3 SIWZ, a także ewentualną (zalecaną przez 
Zamawiającego) wizję lokalną obiektu, w którym będą wykonywane roboty budowlane. 
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1.8. Jeżeli Wykonawca chce zastosować upusty i rabaty, to musi je uwzględnić w cenie oferty.  
 
1.9. Każdy z Wykonawców podaje tylko jedną cenę oferty, nie dopuszcza się wariantowości ceny.  
 
1.10. W razie zmiany stawki VAT (także w razie obniżki) ulegnie zmianie odpowiednio cena za przedmiot 
umowy. 
 
 
2. Usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego 
 
2.1. Cena (koszty serwisowania dźwigu osobowego) oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego). Jest to 
kwota, wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT), wskazana w punkcie 
nr 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. wartość brutto za usługi polegające na serwisie 
dźwigu za cały okres trwania umowy (3 lata).  
 
2.2. Cenę oferty Wykonawca przedstawia w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cena oferty 
musi być podana cyfrowo w złotych polskich (PLN). Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2.3. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, w szczególności: 
- koszty czynności wskazanych w punkcie III.A.4.1 SIWZ, wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania 
tych czynności, przy czym w okresie gwarancji Wykonawca bezpłatnie usunie wady, usterki i zgłaszane 
awarie dźwigu;  
- koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, związane z przedmiotem zamówienia 
wskazanym w punkcie III.A.4.1 SIWZ. 
 
2.4. Cena oferty może ulec zmianie o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 Nr 153 poz. 1227, z późn. zm.). Zmiana następuje w drodze aneksu do 
umowy. Pierwsza waloryzacja cen może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż w 
lutym 2016 roku, kolejne w latach następnych. 
 
2.5. Cena ulega zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, w przypadku:  
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
2.6. Jeżeli Wykonawca chce zastosować upusty i rabaty, to musi je uwzględnić w cenie oferty.  
 
2.7. Każdy z Wykonawców podaje tylko jedną cenę oferty, nie dopuszcza się wariantowości ceny.  
 
3. Części zamienne. 
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3.1. Cena za części zamienne (wskazane w punkcie 3 formularza oferty) nie stanowi ceny oferty.  Ceny ta 
jest podana tylko w celu oceny oferty w zakresie kosztów eksploatacji dźwigu oferowanego przez 
Wykonawcę. 
3.2. Cena za części zamienne ma być podana tylko w celu oceny oferty w zakresie kosztów eksploatacji 
dźwigu oferowanego przez Wykonawcę. 
3.3. Wykonawca ma wycenić części zamienne do dźwigu oferowanego przez Wykonawcę.   
3.4. Cena za części zamienne ma zawierać: 
- cenę producenta, 
- marżę. 
3.5. Cena za części zamienne nie mają zawierać rabatów ani upustów Wykonawcy.  
3.6. Ceny za części zamienne mają być cenami aktualnie obowiązującymi.  
 
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 
XIII.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie  lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za 
pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert. 
 
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian w ofercie lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez 
osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika. Powiadomienie należy 
złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami 
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY”  
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
 
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 
 
 
XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.500 
zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem 
„wadium: przetarg nieograniczony, wymiana dźwigu” na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 
Zachodni WBK S.A. 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764. 
 
4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie 
decydowała data wpływu środków na jego rachunek. 
 
5. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji, muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie 
do bezwarunkowej wypłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz 
przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w 
punkcie XIV.10 i w punkcie XIV.11 SIWZ.   
 
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych, niż pieniądz, formach określonych w punkcie XIV.2 
SIWZ, oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w oddzielnej, opisanej kopercie wraz z ofertą, 
natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, należy załączyć do oferty. Oryginalne 
dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Zamawiającego, pokój nr 109 (budynek czerwony). 
 
7. Zamawiający, z zastrzeżeniem punktu XIV.10 i punktu XIV.11 SIWZ, zwraca wadium wszystkim 
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.   
 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.   
 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art.46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt. 5, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art.87 ust2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
 
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
 
12. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z 
postępowania. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w 
wymaganej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie XV.2, nie powoduje utraty wadium. 
 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania oferta. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
 
XVI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia  24.07.2015r. do godz. 12:00, osobiście lub przez posłańca (poczta, 
kurier) - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w siedzibie 
Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień 
Publicznych (pokój 415, budynek czerwony). 
 
2. Zamawiający, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie.   
 
 
XVII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia    24.07.2015r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień 
Publicznych (pokój 415, budynek czerwony). 
 
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. 
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XVIII.  TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 
 
1.  Otwarcie ofert jest jawne. Oferty otwarte zostaną zgodnie z art.86 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
2.  Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z niniejszą SIWZ nie 

zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
4.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

5.  Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 

6.  Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.92 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
XIX.  SPRAWDZENIE OFERT, OKREŚLENIE ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI, POWODY ODRZUCENIA 

OFERTY 
 
1.  Oferta, złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i 

kryteria zawarte  w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 
2.  Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu 

i określi, czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy oferta została prawidłowo podpisana, 
czy jest zabezpieczona wymaganym wadium, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi  w 
SIWZ. 

3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art.87 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty. 

4.  Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
O poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

5.  Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
punkcie V niniejszej SIWZ, według następujących zasad: 
a)  ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą 
„spełnia/nie spełnia”; 

b)  jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ, 
zostanie wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem przepisów art. 26 ust. 3 oraz 4; 

c)  ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą; 
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d)  jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ i nie 
zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust .1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
jeżeli jego oferta nie zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, złożona oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy. 

6.  Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli: 
a)  jest niezgodna z ustawą, 
b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f)  zawiera  błędy w obliczeniu ceny, 
g)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art.93 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
XX.  KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
 1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają 
wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ. Punkty za poszczególne kryteria wyliczone będą wg 
podanych wzorów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie poszczególnych 
kryteriów. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
- cena za roboty budowlane polegające na wymianie (demontaż obecnego dźwigu osobowego, 
dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego) dźwigu: 85%  
- koszty serwisowania dźwigu osobowego (cena za usługi polegające na serwisie dźwigu) w okresie 3 
lat: 4,5%  
- okres gwarancji: 0,5% 
- koszty eksploatacji dźwigu osobowego (rozumiane jako cena części zamiennych): 5%  
- posiadanie przez dźwig napędu pasowego: 5% 

 
2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru : 
                                                                   

najniższa cena oferty (spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------------------- x  85% x 100 

cena badanej oferty 
 
Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 85 punktów. Pozostałym 
ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik 
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie kryterium: cena. Ilość punktów obliczona 
będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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2.2. Punkty za koszty serwisowania dźwigu osobowego (cena za usługi polegające na serwisie dźwigu) 
w okresie 3 lat, będą obliczane wg następującego wzoru: 
                                                                   

najniższe koszty serwisowania dźwigu wskazane w ofercie  
(spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  

liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- x 4,5% x 100 
koszty serwisowania dźwigu wskazane  

w badanej oferty 
 
2.3. Punkty za okres gwarancji  
 
   ilość punktów za okres gwarancji w badanej ofercie 
liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------x 0,5 % x 100 
         najwyższa ilość punktów za okres gwarancji 
 
 
Sposób przyznania punktów: 
36 miesięcy: 1 punkt 
powyżej 36 miesięcy do 42 miesięcy: 2 punkty.  
 
2.4. Punkty za koszty eksploatacji dźwigu osobowego (rozumiane jako cena części zamiennych) będą 
obliczane wg następującego wzoru: 
                                                                   

najniższe koszty eksploatacji dźwigu wskazane w ofercie  
(spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  

liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- x 5% x 100 
koszty eksploatacji dźwigu wskazane  

w badanej oferty 
 
 
Niniejsze kryterium będzie oceniane na podstawie ceny wskazanej przez Wykonawcę w punkcie 3 
formularza oferty, stanowiącej sumę cen jedn. brutto wskazanych w tabeli w pozycji od 1 do 6.  
 
2.5. Punkty za napęd pasowy  
 

ilość punktów za napęd pasowy w badanej ofercie 
liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 5 % x 100 

najwyższa ilość punktów za napęd pasowy  
 
 
Sposób przyznania punktów: 
nie ma napędu pasowego: 0 punkt; 
jest napęd pasowy: 5 punkty.  
 
3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów: 
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- ilość punktów uzyskanych za kryterium: cena robót budowlanych, koszty serwisowania dźwigu (cena za 
usługi polegające na serwisie dźwigu), okres gwarancji, koszty eksploatacji dźwigu rozumiane jako cena 
części zamiennych, posiadanie przez dźwig napędu pasowego),  
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą dla przedmiotu zamówienia. 
 
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą cena.  
 
5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679, z późn.zm.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
6. Obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
 
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 
 
 
XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli 
zostanie przesłane w inny sposób. 
 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 
których mowa w    punkcie XXI.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu 
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  



   

 34 

 
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: 
a) na stronie internetowej Zamawiającego, 
b) w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego. 
 
5. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) złożonej ofercie,   
c) wzorach umów, stanowiących załącznik nr 9 i załącznik nr 10 do SIWZ. 
 
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 
zamówienia, Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed 
zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie 
może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  
 
7. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego), przed jej 
podpisaniem. 
 
8. Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca zawarł umowy ubezpieczenia w zakresie określonym 
poniżej. 
 
9. Wykonawca ma posiadać, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, ochronę 
ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Wykonawcy, w 
zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym w szczególności obejmującą 
realizację niniejszej Umowy.  
 
10. Ubezpieczenie powyższe ma obejmować zarówno Wykonawcę, jego podwykonawców, osoby 
działające z jego upoważnienia jako osobnych ubezpieczonych. Suma gwarancyjna w ramach 
ubezpieczenia OC Wykonawcy nie będzie niższa niż 200.000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
11. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy-montażu - Wykonawca ma posiadać, do daty końcowego 
odbioru robót, ochronę ubezpieczeniową w zakresie umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy-
montażu (CAR/EAR) obejmujących przedmiot niniejszej Umowy. Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk 
budowy-montażu wskazana w zdaniu poprzednim obejmuje ochronę co najmniej ubezpieczenia mienia 
(Sekcja I) w zakresie robót budowlano-montażowych oraz elementów budowlano montażowych a jako 
ubezpieczonych wskazuje Wykonawcę i Zamawiającego. Suma ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia 
wszystkich ryzyk budowy i montażu odpowiadać będzie pełnej wartości niniejszej Umowy (w tym także 
w sytuacji gdyby ta uległa podwyższeniu w trakcie realizacji Umowy).  
 
XXII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
 
1. Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte we wzorach umów, stanowiących 
załącznik  nr 9 i załącznik nr 10 do SIWZ.  
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2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy (na 
roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego) w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień poniższego punktu 2.1. 
 
2.1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
 
a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy, technologii wykonania robót lub 
rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie: 
- w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu umowy;  
- gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie 
przedmiotu umowy zawartego w umowie ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 
- w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
 
b) zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i nie będzie to 
wykraczało poza określenie przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy: 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych na skutek zastosowania nowych 
technologii nie przewidzianych w umowie; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych na skutek ujawnienia się przeszkód w 
budynku, lub błędów w dokumentacji projektowej lub innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 
momencie zawierania umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, w celu prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, w wyniku zaistnienia istotnych zmian 
okoliczności powodujących, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 
momencie zawierania umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, które są następstwem robót 
dodatkowych;     
 
c) zmiana dotycząca zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz 
obowiązków Wykonawcy: 
- w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących 
koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy;  
 
d) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy oraz 
wynagrodzenia Wykonawcy:  
- w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu umowy w sposób inny od przewidzianego 
w SIWZ i w umowie, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie 
przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;  
 
e) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy:  
- w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania 
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. w przypadku uniemożliwienia 
rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, a także opóźnienia prac - z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac może ulec przesunięciu o okres 
wynikający z zaistniałych okoliczności; O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie 
zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn przerwy i opóźnienia, który w razie uznania 
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występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania prac, może podpisać aneks przedłużający 
ostateczny termin wykonania; 
- w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód 
formalno-prawnych, 
- w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających 
wykonywanie przedmiotu umowy; 
- w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy przeszkody w budynku; 
- w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 
- w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie 
przedmiotu umowy; które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie 
Wykonawcy;  
- w przypadku wstrzymania prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych; 
- w przypadku robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych; 
- w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
 
f) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji 
umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
g) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy 
Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania 
powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 
 
h) zmiana części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 
 
i) zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego  czynności 
faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy: 
- w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby; 
 
j) ustawowa zmiana, w okresie trwania umowy, wysokości stawki podatku VAT (także obniżka); 
 
k) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują 
przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te 
będą spełniały wymagania określone w SIWZ i umowie; 
 
l) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa; 
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ł) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych 
do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu 
umowy; 
 
m) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą w nazwach lub adresach stron, zmianą związaną z 
przekształceniem podmiotowym stron; 
 
n) zmiany umowy są konieczne w związku z wystąpieniem innych okoliczności, nie wymienionych 
wyżej,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi 
konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną 
zaakceptowane przez Wykonawcę. 
 
 
3. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy (na usługi 
polegające na serwisie dźwigu osobowego) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień poniższego punktu 3.1. 
 
3.1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
 
a) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
b) cena może ulec zmianie o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. 
Dz.U. z 2009 r., Nr 153 poz. 1227, z późn. zm.), przy czym pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż w lutym 2016 roku, w latach następnych kolejne 
waloryzacje w okresach rocznych, 
 
c) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym 
stron, 
 
d) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych 
do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, 
 
e) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem umowy, 
 
f) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O każdej takiej 
sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn 
zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks 
przedłużający ostateczny termin wykonania umowy; 
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g) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z 
nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.  
 
h) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji 
umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
i) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy 
Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania 
powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 
 
j) zmiana osób wymienionych w umowie; 
 
 
XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wniósł 
przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej (za roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego) podanej w ofercie. 
 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy, który 
wygra przedmiotowe postępowanie, w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią 
kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
(ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), nr konta bankowego:  Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1098 0000 
0000 0901 5764, z podaniem tytułu „zabezpieczenie umowy – wymiana dźwigu w Domu Muzyka”, 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych formach określonych w punkcie XXIII.2, 
oryginał dokumentu zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy, przed jej podpisaniem. 
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby 
w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości kwoty na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. Zamawiający zażąda zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacji 
jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę lub z tytułu przysługującemu 
Zamawiającemu roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji.  
 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w punkcie XXIII.2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 
7. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi w częściach: 
a) 70 % kwoty zabezpieczenia: w terminie 30 dni od daty wykonania całego zamówienia, 
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, 
b) 30 % kwoty zabezpieczenia: nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
 
XXIV.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, 
który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm), przysługują środki 
ochrony prawnej wynikające z art.180 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych, z 
uwzględnieniem trybu niniejszego postępowania oraz ograniczeń wynikających z wartości zamówienia. 
 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
 
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 
5. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
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wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 
jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 
 
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
(wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe: Dz.U. poz.1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEBRANIA WYKONAWCÓW 
Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
 
XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROZLICZEŃ 
Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 
XXIX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy: 
a)  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z 

późn. zm.); 
b)  Kodeksu Cywilnego. 
 
Gdańsk, dnia  24.06.2015r. 
 
 Zatwierdzam  
 Kanclerz 
 Marcin Stojek  
 
Załączniki do SIWZ: 
- Załącznik nr 1: Formularz Oferty; 
- Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  
- Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych robót budowlanych;   
- Załącznik nr 4: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
- Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; 
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- Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
- Załącznik nr 7: Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej; 
- Załącznik nr 8: Przykładowy wzór zobowiązania: Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 
- Załącznik nr 9: Wzór umowy na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego; 
- załącznik nr 10: Wzór umowy na usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego; 
- STWiORB;  
- Przedmiar robót; 
- projekt okablowania dla windy (dźwigu) w zakresie  centrali SSP; projekt zawiera również opis 
położenia instalacji telefonicznej (teletechnicznej), który nie stanowi przedmiotu zamówienia; 
Wykonawca ma wykonać tylko roboty w zakresie instalacji ppoż.; 
- plan instalacji przeciwpożarowej. 
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                                                                        FORMULARZ OFERTY 
Załącznik nr 1 

......................................        ................................................... 
 pieczątka Wykonawcy                                                                                                                miejscowość i data  

OFERTA 
na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na serwisie dźwigu w Domu 
Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z SIWZ i załącznikami do niej, przystępując 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na serwisie 
dźwigu w Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  
 
My (ja) niżej podpisani(y) reprezentujący:  
 
......................................................................................................................................................................................................... 
nazwa i adres  Wykonawcy 
 
W przypadku składania oferty wspólnej: 
nazwa i adres Wykonawców:  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa i adres pełnomocnika Wykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego (o 
parametrach wskazanych w niniejszym załączniku),  za cenę: 
 
cena brutto ................................................... zł  
w tym obowiązujący podatek VAT:  23 %  (roboty budowlane wykonywane w Domu Muzyka są objęte 23% stawką VAT). 
 
2) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego w okresie 3 lat, za cenę 
(zwaną w SIWZ, w kryteriach oceny ofert,  jako koszty serwisowania dźwigu) wskazaną w tabeli. 
Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, w szczególności: 
- koszty czynności wskazanych w punkcie III.A.4.1 SIWZ, wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania tych czynności, przy 
czym w okresie gwarancji Wykonawca bezpłatnie usunie wady, usterki i zgłaszane awarie dźwigu;  
- koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, związane z przedmiotem zamówienia wskazanym w punkcie 
III.A.4.1 SIWZ. 
 
 

 

Okres  
świadczenia 
usług  
(liczba miesięcy) 

Kwota netto  
za 1 miesiąc 
(w PLN) 

Wartość netto  
za 36 miesięcy 
(w PLN) 

Wartość brutto 
za 36 miesięcy 
(w PLN) 

Koszty serwisowania 
dźwigu osobowego (cena 
usług polegających na 
serwisie dźwigu 
osobowego) 
 

36 miesięcy    

  
wartość brutto = wartość netto + podatek VAT  
 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 
ciąg dalszy 

 
3) oświadczamy, że aktualnie obowiązująca cena (zwana w SIWZ, w kryteriach oceny ofert, jako koszty eksploatacji dźwigu) 
części zamiennych, wynosi: 
 

L.p. 

Nazwa części zamiennej ilość 

cena 
jedn. 
netto 
(w PLN) 

cena 
jedn. 
brutto 
(w PLN) 

Nazwa 
Producenta 

1 Falownik 1 szt.    
2 sterownik główny  1 szt.    
3 kaseta wezwań (na przystankach) 1 szt.    
4 piętrowskazywacz 1 szt.    
5 panel sterowania w kabinie 1 szt.    
6 lustro 1 szt.    
  

Aktualnie obowiązująca cena części zamiennych  
(suma cen z pozycji od 1 do 6) 

    

  
Cena jedn. brutto = cena jedn. netto + podatek VAT  
 
Oświadczamy, że powyżej podane części są częściami zamiennymi do dźwigu oferowanego w niniejszej ofercie.   
Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają: 
- cenę producenta, 
- marżę, 
Oświadczamy, że powyższe ceny nie zawierają rabatów ani upustów Wykonawcy.  
Oświadczamy, że powyższe ceny są cenami aktualnie obowiązującymi.  
 
Przyjmujemy do wiadomości, że powyższe ceny są podane tylko w celu oceny oferty w zakresie kosztów eksploatacji 
dźwigu oferowanego w niniejszej ofercie. 
 
4) oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; 
5) potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania; 
6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i załącznikami do niej), w tym 
ze wzorami umów (załącznik nr 9, załącznik nr 10 do SIWZ); akceptujemy ich treść bez zastrzeżeń; 
7) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorach umów; 
8) oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 
9) oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert; 
10) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów, na warunkach określonych we wzorach umów 
(załącznik nr 9, załącznik nr 10 do SIWZ), w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
 
11) oświadczamy, że: 
a) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia* /  
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:* 
.................................................................................................................................................................................................... 
c) podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, są to:* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

      lub pełnomocnika 
 



   

 44 

 
 

Załącznik nr 1 
ciąg dalszy 

 
 
 
 
12) oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować całość przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 
punkcie IV SIWZ. 
13) oświadczamy, że udzielamy gwarancji: na dźwig osobowy wraz z wszystkimi pracami i materiałami niezbędnymi do 
montażu dźwigu (należy podać okres gwarancji w pełnych miesiącach):  
 
………………… (minimum 36 miesięcy, maksimum 42 miesiące) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
bez zastrzeżeń. 
 
14) oświadczamy, że niniejsza oferta:  
nie zawiera*/zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* 
* niepotrzebne skreślić 
 
15) oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 
 
16) oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane 
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;  
 
17) w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie 
podpisana przez:   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
podać imiona i nazwiska oraz stanowiska 
 
18) numer rachunku bankowego Wykonawcy:  
.................................................................................................................................................................................... 
podać nazwę Banku i numer konta 
 
19)  Internet: http:// ............................................................................................................................................ 
 
20) e-mail: ........................... @ .....................................tel: ............................., Fax: ........................ 
21) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

       lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 
ciąg dalszy 

22) WYMAGANE PARAMETRY DŹWIGU OSOBOWEGO 
1 szt. dźwigu osobowego elektrycznego linowego lub pasowego, cichego (cała praca dźwigu nie może przekroczyć 60dB), 
odpowiadającego wymogom stawianym w windach osobowych w budynkach użyteczności publicznej o następujących 
parametrach technicznych: 
 

Udźwig 
nominalny 

Min 675 kg  

Liczba 
przystanków 

5 (Parter, I p, II p, IIIp i IV p.) 

Ilość dojść 5 – rozmieszczonych dwustronnie 
Prędkość 1,0m/s 
Wysokość 
podnoszenia 

15,1 m 

Napęd - napęd elektryczny bezreduktorowy; 
- umieszczony w szybie; 
- regulowany falownikowo z enkoderem, z płynną regulacją prędkości; 
- linowy lub pasowy, przy czym jeśli wymagane jest urządzenie sprawdzające stan 
zużycia pasów będzie ono ujęte w cenie dźwigu; 

Sterowanie - sterowanie mikroprocesorowe, simplex;  
- zbiorczość góra/ dół; 
- z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych; 
- zapis usterek w pamięci procesora. Sterownik rejestruje ilość jazd i minimum 25 
ostatnich usterek w pracy dźwigu w pamięci dostępnej po zaniku zasilania. Usterki 
zapisywane są wraz z numerem przystanku (pozycja kabiny); 
- system zdalnego monitoringu pracy dźwigu, informujący natychmiast o powstałej 
usterce centrum monitoringu firmy serwisującej; 
- dźwig nie wymaga użycia dodatkowego urządzenia do konserwacji i/lub 
przeprowadzenia niektórych badań (tzw. testera). Dopuszcza się dźwig z użyciem 
dodatkowego urządzenia do konserwacji i/lub przeprowadzenia niektórych badań 
(tzw. testera). Urządzenie to musi być wówczas zawarte w cenie oferty, stanowiąc 
część przedmiotu zamówienia; 
- dostęp do parametrów sterowania dźwigu i rejestru usterek jest umożliwiony w 
trybie tekstowym w języku polskim i angielskim; lub w postaci kodów błędów 
dokładnie opisanych w instrukcji obsługi; 
- szafa sterowa na ostatnim przystanku, w ościeżnicy drzwi szybowych, zlicowana z 
ościeżami; 
- funkcja „Stand-by”; 
- interkom; 
- gong; 

Drzwi - szybowe i kabinowe otwierane automatycznie, teleskopowe dwu panelowe, o 
wymiarach 900x2000mm, wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej o strukturze 
wzór płótno, bez odporności ogniowej, z progami aluminiowymi, każde z drzwi 
wykonane z jednolitego elementu bez łączeń; 
- z regulowaną prędkością zamykania i otwierania drzwi oraz czasami otwarcia;  
- drzwi kabinowe dodatkowo wyposażone w kurtynę świetlną min 8 punktową; 

Kabina - kabina przelotowa o wymiarach (mm):  1.200szer. x 1.400gł. x 2.150wys. 
Zamawiający dopuszcza inne wymiary kabiny pod warunkiem utrzymania udźwigu 
(min. 675 kg) oraz dokonania przez Wykonawcę stosownych pomiarów szybu; 
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- ściany kabiny panelowe w pionie, wykładane laminatem o grubości minimum 
0,8mm, strukturze gładkiej (SEI) w kolorze równoważnym do 868 SEI Grigio Medio; 
- panele ścienne: po stronie z lustrem - o tej samej szerokości po obu stronach lustra 
lub jeden panel bez łączeń na całą szerokość/wysokość kabiny, po stronie z panelem 
dyspozycji - o tej samej szerokości po obu stronach panelu lub jeden panel bez łączeń 
na całą szerokość/ wysokość kabiny. Szerokość paneli jeśli nie stanowią one jednego 
elementu na przeciwległych ścianach, tj. na ścianie po stronie lustra i na ścianie z 
panelem dyspozycji, może być różna. Panele wykończone kątownikiem wykonanym ze 
stali nierdzewnej satyna o szerokości maksimum 5mm; 
- sufit kabiny podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej satyna malowany 
proszkowo na kolor najbardziej zbliżony do paneli kabiny (do uzgodnienia z 
Zamawiającym), otwory wykonane w porozumieniu z Zamawiającym; 
- wentylator uruchamiany automatycznie przy ruchu kabiny; 
- podłoga kabiny wyłożona wykładziną podłogową dostarczoną przez Zamawiającego. 
Montaż przez Wykonawcę; 
- lustro umieszczone na prawej ścianie kabiny (w przypadku wejście z parteru) 
wysokość: od cokołu przypodłogowego do sufitu, szerokie na minimum 70 cm, 
klejone, bezpieczne z atestem, o grubości minimum 4,5 mm, zlicowane ze ścianą w 
przypadku dzielonego panelu ściennego; 
- poręcz po 1 stronie okrągła o średnicy minimum 40 mm długości minimum 1200 
mm, zakończona prosto, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie 
bocznej (prawa strona od wejścia do kabiny z parteru); 
- cokoły przypodłogowe o wysokości minimum 80 mm, grubości minimum 12mm, 
wykonane ze stali nierdzewnej satyna. 

Oświetlenie - oświetlenie górne kabiny wykonane w technologii LED o zabarwieniu ciepłym 3000- 
4000 K; 
- automatyczne wyłączenie oświetlenia górnego po 5 minutach przestoju windy z 
wykluczeniem postoju związanego z awarią. 

Oświetlenie 
awaryjne 

- utrzymanie przez minimum 2 godz. 

Panel dyspozycji - panel dyspozycji umieszczony po lewej stronie kabiny (wejście z parteru), 
- wysokość od 1050mm do maksymalnej wysokości kabiny,  
- szerokość minimum 195 do maximum 240 mm.  
- szczegóły wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym;  
- wykonany ze stali nierdzewnej satyna; 
- z dźwiękową i świetlną sygnalizacją przeciążenia kabiny; 
- z piętrowskazywaczem LED lub cyfrowym LCD o wymiarach minimum 121x92 mm, 
wysokość cyfry minimum 50mm, wyświetlającym piętro, na którym aktualnie znajduje 
się dźwig, strzałki dalszego kierunku jazdy, datę i godzinę;  
- panel dyspozycji wyposażony w: 

• przyciski otwierania i zamykania drzwi,  
• przyciski dyspozycji przystanków,  
• przycisk alarmowy,  
• głośniki i mikrofon do łączności alarmowej oraz powiadamiania głosowego 

(piętro, przeciążenie); 
- przyciski w panelu dyspozycji wraz z obudowami wykonane ze stali szlachetnej 
satyna, kwadratowe (minimum 45mmx45mm – wymiar zewnętrzny z obudową, 
minimum 34mmx34mm – wymiar samego przycisku) wypukłe, napisy wytłaczane 
zaczernione laserem, wysokość znaków minimum 15 mm, podświetlane na biało, 
czerwono lub niebiesko po przyjęciu dyspozycji, grafika Braille’a wytłoczona na 
przycisku;  
- wzór przycisku do uzgodnienia z Zamawiającym; 
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- przycisk otwierania drzwi z funkcją blokady zamykania drzwi (bez klucza). Blokada 
otwartych drzwi poprzez kilkusekundowe przytrzymanie przycisku otwarcia drzwi w 
panelu sterowania w kabinie. Zdjęcie blokady automatycznie po upływie 
zaprogramowanego czasu lub poprzez ponowne naciśnięcie przycisku otwarcia drzwi; 
Zamawiający dopuszcza, by blokada drzwi była zdejmowana za pomocą klucza; 

Kasety wezwań - umieszczone pionowo z boku przy wejściu do windy, do montażu w futrynie; 
- wykonane ze stali nierdzewnej, satyna; 
- zintegrowane z ekranem – piętrowskazywaczem LED lub LCD; 
- przyciski w kasecie wezwań wraz z obudowami wykonane ze stali szlachetnej satyna, 
kwadratowe (minimum 45mmx45mm – wymiar zewnętrzny z obudową, minimum 
34mmx34mm – wymiar samego przycisku) wypukłe piktogramy wytłaczane 
zaczernione laserem, podświetlane na biało, czerwono lub niebiesko po przyjęciu 
dyspozycji; 
- ekrany LCD lub LED mają wyświetlać numer piętra, kierunek jazdy dźwigu,  

Łączność 
alarmowa 

- połączenie telefoniczne możliwe tylko wówczas, gdy dźwig jest w awarii; 
- komunikacja ze służbami ratowniczymi i pracownikami recepcji obiektu 
Zamawiającego poprzez bramkę GSM uruchamiana tylko w momencie awarii dźwigu. 
Opłacenie abonamentu związanego z działaniem łączności GSM i zapewnienie 
sprawności połączeń należy do Wykonawcy. Koszt abonamentu wykonawca ma 
obowiązek ująć w miesięcznej cenie ryczałtowej usługi serwisu (określonej odrębnie w 
SIWZ), którą Wykonawca podaje w formularzu oferty (punkt 2). 

Zjazd awaryjny - w przypadku zaniku napięcia zjazd awaryjny następuje na najbliższy przystanek z 
automatycznym otwarciem drzwi. 

Zjazd pożarowy - integracja z centralką ppoż. budynku (w trakcie jazdy pożarowej należy zapewnić 
ciągłość zasilania); 
- w przypadku alarmu p.poż. zjazd na parter budynku z automatycznym otwarciem 
drzwi. 

Informacja 
głosowa 

- Informacja głosowa w kabinie w kabinie: 
informująca o położeniu windy; 
w 2 językach (pl i ang); 
o treści podanej przez Zamawiającego. 

 
 
Gabaryty budowlane szybu: szer. szybu 2100 mm (zawężenie do 1800 od poziomu „0” do dna podszybia), gł. 1870 mm. 
Podszybie 1190 mm, nadszybie 4000 mm, bez maszynowni, wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna szybu. 
Zalecane jest uzyskanie maksymalnej powierzchni kabiny. 

 
 
 
 
 
.............................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy   
 
........................................................ 
miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na 
serwisie dźwigu w Domu Muzyka  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, oświadczam, że Wykonawca, 
którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące: 
 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania; 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
 
4) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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     Załącznik nr 3 
........................................ 
oznaczenie Wykonawcy                                                      
 
....................................................... 
miejscowość i data 
 
OŚWIADCZENIE 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na serwisie 
dźwigu w Domu Muzyka  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 
 
wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający wykonanie: 
minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i montaż 
dźwigu (dźwigów) w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub w obiektach 
położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (na terenie ochrony konserwatorskiej) o 
wartości zamówienia minimum 140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.  
 
 
Lp. Rodzaj robót 

(zakres robót) 
w obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru 
zabytków  
 

Miejsce wykonania 
robót, 
rodzaj obiektu 

Wartość brutto  
wykonanych przez 
Wykonawcę 
robót budowlanych 
 

Odbiorca 
robót 

Data  
wykonania 
robót 
(dzień-miesiąc-
rok) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
UWAGA!! 
Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 
 
 
 

................................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy                                                             
 
...................................................... 
miejscowość i data 
 
OŚWIADCZENIE 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na serwisie 
dźwigu w Domu Muzyka   Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 
 
Wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykazujący: 
a) kierownika budowy, który:  
- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
oraz  
- odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 
tj. spełnia warunki określone w §24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, 
Nr 165, poz. 987 z późn. zm.), 
b) kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji (o ile dopuszczają to przepisy prawa), w przypadku osób, które posiadają 
uprawnienia w więcej niż jedna specjalność. 
 

Lp. 

Imię i Nazwisko osoby,  
która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia   
 

Informacja o posiadanych 
kwalifikacjach zawodowych, 
informacja o posiadanym 
doświadczeniu niezbędnym do 
wykonania zamówienia  
 
(numer i zakres uprawnień) 
 

Zakres wykonywanych 
czynności przy realizacji 
zamówienia 
 
 
 
 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania osobą 
(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie) 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

UWAGA!! 
Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia. 
 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 



   

 51 

 
Załącznik nr 5 

 
 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy            
 
........................................................... 
miejscowość i data 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, 
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA  

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na 
serwisie dźwigu w Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
 
Ja …………………………………….………………………. ………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 
 
jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 
 
…………………………………………..………………………………………………………………………… 

ulica, kod, miejscowość 
 
oświadczam, że osoba wymieniona w wykazie osób, załączonym do oferty, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiada uprawnienia do pełnienia funkcji:  
- kierownika budowy, 
- kierownika robót elektrycznych. 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 6 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy 

........................................................ 
                           miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE   
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE art. 
24 ust.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na serwisie dźwigu w 
Domu Muzyka  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega 
wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
i) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
j) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku.  
 

.................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 

 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1
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Załącznik nr 7 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

........................................................ 
miejscowość i data 

 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na 
serwisie dźwigu w Domu Muzyka  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, oświadczam, że Wykonawca, 
którego reprezentuję: 
 
- nie należy do grupy kapitałowej* 
- należy do grupy kapitałowej* 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych), należy wypełnić poniższą tabelę (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej). 
 
UWAGA: 
Grupa kapitałowa  (według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów: Dz.U.z 2007r. Nr 50, 
poz.331, z późn. zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę   
 
Na mocy art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 

 
L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 8 

 
PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIĄZANIA 
 
 
 
 
........................................ 
pieczątka Podmiotu 

 
          
........................................................... 
miejscowość i data 

 
 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 
Działając w imieniu :  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
następujących zasobów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- niezbędnych do wykonania zamówienia, na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi 
polegające na serwisie dźwigu w Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, będącego 
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
 
- na potrzeby wykonania  zamówienia w razie zawarcia umowy o zamówienie publiczne przez Zamawiającego z tym 
Wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionej 
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