
                                      
 

 
 

   
1 

 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
 

 
Nr sprawy: ZP 2/2013 
 
 
Przedmiot zamówienia:   
 
 

„Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  
im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu” 

 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, 
Działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa  Artystycznego 

 
 
  

 
Przedmiot główny: 
CPV:   45.00.00.00-7 
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane 
   
Przedmiot dodatkowy: 
CPV:   39113100-8 MONTAŻ FOTELI TEATRALNYCH 
CPV:   32342040-6 SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY 
CPV:   32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE I AV 
CPV:   17215410-9 ROLETY WEWNĘTRZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Zespół Państwowych Szkół  
Muzycznych w Elblągu 
ul. Traugutta 91, 82-300 Elbląg 

tel. +48 55 611 40 40 
fax +48 55 611 41 41 
 

e-mail: sekretariat@elmuzyka.edu.pl 
www.elmuzyka.edu.pl 
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I.   NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 
zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 

 kod, miejscowość, województwo, powiat:  82-300   Elbląg,   warmińsko – mazurskie,   Elbląg 
 

 ulica, nr domu, nr  lokalu:               ul.: Traugutta,        nr  domu:  91,    lok.:  –   
  

 internet: http://www.elmuzyka.edu.pl,      
 

 tel.:   55 611 40 40;     faks:  55 611 41 41  
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
przetarg nieograniczony  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: 
 

„Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu” 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura 

i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 
 

Przedmiot główny: 
CPV: 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

 
Przedmiot dodatkowy: 
CPV:   39113100-8  MONTAŻ FOTELI TEATRALNYCH 
CPV:   32342040-6 SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY 
CPV:   32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE I AV 
CPV:   17215410-9 ROLETY WEWNĘTRZNE 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Rozbudowie 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu współfinansowanego z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo 
Kulturowe, Działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. 
 

2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 
A. Dokumentacja projektowa  
 
1)  PRZEDMIARY  

 Budowlany – rozbudowa, przebudowa i remont budynku 
 Budowlany – remont chodnika i schodów zewnętrznych 
 Budowlany – termomodernizacja 
 Elektryczny – instalacja elektryczna – iluminacja 
 Elektryczny – sieć elektryczna 
 Sanitarny – instalacja wew. wod.-kan. 
 Sanitarny – instalacje grzewcze 
 Sanitarny – modernizacja instalacji c.o. 
 Sanitarny – przyłącza kanalizacyjne i odwodnienie parkingu 
 Sanitarny – wentylacja i klimatyzacja 
 System audiowizualny 
 Telekomunikacja 
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Zamawiający informuje, że przedmiary robót wymienione w pkt. 1) stanowią Załącznik Nr 9. do 
SIWZ  

 
2)  PROJEKTY  

 Projekt wykonawczy – architektura. 
 Projekt wykonawczy – konstrukcja. 
 Projekt budowlano-wykonawczy – termomodernizacja wraz z charakterystyką 

energetyczną. 
 Projekt budowlano-wykonawczy – kolorystyka elewacji. 
 Projekt wykonawczy – drogi. 
 Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja elektryczna. 
 Projekt budowlany – instalacja elektryczna – iluminacja. 
 Projekt budowlany i wykonawczy – telekomunikacja. 
 Projekt wykonawczy – akustyka. 
 Projekt wykonawczy – system audiowizualny. 
 Projekt wykonawczy – przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa 

istniejącego zestawy wodomierzowego. 
 Projekt wykonawczy – sanitarna – instalacje wew. wod.-kan. 
 Projekt wykonawczy – sanitarny – instalacja c.o. – stare skrzydło. 
 Projekt wykonawczy – sanitarny – instalacja c.o. – nowe skrzydło. 
 Projekt wykonawczy – sanitarny – modernizacja instalacja c.o. 
 Projekt wykonawczy – sanitarny - wentylacja i klimatyzacja. 
 

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Specyfikacja techniczna – ogólnobudowlana. 
 Specyfikacja techniczna – termomodernizacja. 
 Specyfikacja techniczna – drogi. 
 Specyfikacja techniczna – instalacje elektryczne. 
 Specyfikacja techniczna – telekomunikacja. 
 Specyfikacja techniczna – system audiowizualny. 
 Specyfikacja techniczna – sanitarna – przyłącza kan. sanitarnej i deszczowej. 
 Specyfikacja techniczna – sanitarna – instalacje wew. wod.-kan. 
 Specyfikacja techniczna – sanitarna – instalacja c.o. – stare skrzydło. 
 Specyfikacja techniczna – sanitarna – instalacja c.o. – nowe skrzydło. 
 Specyfikacja techniczna – sanitarna – modernizacja instalacja c.o. 
 Specyfikacja techniczna – sanitarna – wentylacja i klimatyzacja. 
Zamawiający informuje , że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. A ppkt. 2) i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione  w pkt. B  
stanowią Załącznik Nr 8  

 
3. Zakres zamówienia. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 
 

a)  budowa nowego dwukondygnacyjnego skrzydła szkoły, w tym między innymi: 
- sali koncertowej kameralnej, 
- sal do nauki muzyki, 
- sali rytmiki. 

b) przebudowa  istniejącej sali koncertowej, w tym między innymi: 
- wykonanie szybu windowego, 
- przebudowa holu szatniowego, 
- przebudowa sanitariatów, 
- przebudowa zaplecza sali koncertowej, 
- wykonanie robót związanych z akustyką sali koncertowej, 
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- wykonanie nagłośnienia sali koncertowej, 
- wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali koncertowej, 
- przebudowa wejścia i schodów zewnętrznych do sali koncertowej, 

c) wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły, w tym między innymi: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, 
- ocieplenie stropodachu wentylowanego,  
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  
- modernizację instalacji c.o., 

 

d)  pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej, w tym miedzy innymi: 
- wymianę obróbek blacharskich,  
- podmurowanie attyk 
- przemurowanie kominów, 
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,  
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych,  
- remont przyłącza kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie robót branży elektrycznej obejmujących między innymi: budowę wewnętrznych 

instalacji elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych, montaż osprzętu instalacji, montaż 
rozdzielnic elektrycznych, montaż instalacji i urządzeń odgromowych, 

e) remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły, w tym miedzy innymi: 
- remont korytarzy na parterze, I, II i III piętrze w zakresie ścian i posadzek, 
- remont wszystkich pokoi do nauki muzyki na wszystkich kondygnacjach,  
- remont sal lekcyjnych kondygnacji pierwszego piętra i pokoju nauczycielskiego, 
- rozbudowa budynku głównego szkoły o dodatkową świetlicę, 

f) budowa parkingu na 59 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla niepełnosprawnych oraz 
wykonanie zagospodarowania terenu, 

g) wykonanie dojść i chodników, 
h) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 
i)  sporządzenie świadectw charakterystyki  akustycznej sal koncertowych  
 
Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ oraz 
przedmiary robót stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. 

 
4. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru robót. 

 
5. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające 

wprost z dokumentacji projektowej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do 
wykonania zakresu robót objętych zamówieniem, tj. między innymi koszty: 
- obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót, 
- wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wraz z wykonaniem tego 

oznakowania, 
- zajęcia terenu i pasa drogowego, 
- wynikające z warunków technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych 

w dokumentacji projektowej, a nieujęte w przedmiarach robót, w tym m.in. koszty nadzoru, 
kontroli, włączenia w czynne sieci, odbiorów technicznych wykonywanych przez przedstawicieli 
tych firm, 

- związane z otrzymaniem dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
w tym m.in. świadectwa charakterystyki energetycznej, opinii Sanepidu 

- robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania 
zaplecza i placu budowy, dozorowania, doprowadzenia wody, energii elektrycznej do placu 
budowy, montaż liczników ich poboru. 
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6. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. 
 

7. Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku wygrania przetargu i w razie wykonywania robót z 
udziałem podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 
647 ze znaczkiem 1 – Kodeksu cywilnego i przedstawienia umowy z podwykonawcą lub jej 
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót. 
 

8. Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku wygrania przetargu i w razie wykonywania robót z 
udziałem podwykonawców do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców 
należnych im za wykonane roboty. Kopie ww. umów Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu 
w terminie 10 dni od daty ich zawarcia. 
 

9. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od 
mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres 
od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: 
- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego 

wynagrodzenia, 
- ubezpieczenie wobec osób trzecich, 
Szczegółowe wymagania dot. ubezpieczenia budowy zawarto w § 17 Umowy – stanowiącym 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
10. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy 

wykonania robót objętych umową i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy. 
 

11. Roboty budowlane realizowane będą w czynnym obiekcie szkolnym. Wykonywanie robót 
budowlanych nie może zakłócać pracy szkoły. 
 

12. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i 
zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do 
przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. 
 

13. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

14. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego. 
w zakresie: 
- klimatyzacja i wentylacja mechaniczna, 
- modernizacja instalacji c.o. w starym skrzydle, 
- instalacje c.o. w nowym skrzydle. 
 

15. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

16. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania: 
 

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
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2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 
zawartej umowy, w szczególności w przypadku: 
a)   konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: 

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody 
atmosferyczne o charakterze katastrof), 
Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie 
realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę. 

- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń 
gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

- przedłużającej się procedury przetargowej. 
b) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub 

nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które 
wynikły w trakcie realizacji  robót i  były konieczne w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

c) konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: 
- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. 
- konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 
użytkowego, 

- zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla 
realizowanego zamówienia, 

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. 
Nadzoru budowlanego, itp. 

d) zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

e) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które 
powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości, 

f) ustawowej zmiany stawki VAT. 
 

3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
zostanie przeprowadzona następująca procedura: 
a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co 

najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym 
uzasadnieniem, 

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed 
upływem terminu wykonania umowy. 

4) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

 
17. Zamawiający  przewiduje możliwości unieważnienia  postępowania o udzielenia zamówienia, jeżeli 

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.  
 

 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia 
data zakończenia: 31 sierpnia 2014 r. 

 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:  
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ,   
 

 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:  
 

a) 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o 
wartości ponad 6 000 000 zł brutto  

i  
 
b) 1 roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową sali widowiskowej tj. Sali 

koncertowej , kinowej, teatralnej itp.  o ilości miejsc nie mniejszej niż 200, obejmującej 
wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia .  

UWAGA 
Zamawiający uzna warunek za spełniony również, jeżeli Wykonawca przedstawi wykonanie co 
najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej zakres określony w ppkt 2 a) i b) 
jednocześnie. 

 
Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w walutach innych niż wskazane przez 
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając 
datę i kurs. 
Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku tj. wartość brutto 
robót, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

 

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 
wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. 
SIWZ,  

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj.:  
a) Kierownikiem budowy, który musi posiadać: 

- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy 
- wymagane uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

b) Kierownik robót ogólnobudowlanych, który musi posiadać: 
- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych 
- wymagane uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

c) Kierownikiem robót   sanitarnych, który musi posiadać: 
- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych 
- wymagane uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń 

d) Kierownikiem robót elektrycznych, który musi posiadać: 
- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych 
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- wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczeń 

e) Kierownikiem robót drogowych, który musi posiadać: 
- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych 
- wymagane uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń 

f) Kierownikiem robót  telekomunikacyjnych, który musi posiadać: 
- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych 
- wymagane uprawnienia budowlane o specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń 

g) Osobą – koordynatorem branży akustycznej, która musi posiadać: 
     - wykształcenie w specjalności architektonicznej i akustycznej na wyższych studiach  

magisterskich  
      - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego przy realizacji  budowy lub przebudowy co 

najmniej 2 sal koncertowych o pojemności minimum 100 osób każda  , która obejmowała 
wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia . 

 
Zamawiający informuje, że funkcję kierownika budowy i osoby wymienionej w lit. g) albo 
kierownika robót ogólnobudowlanych i osoby wymienionej w lit. g) może pełnić ta sama osoba. 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót 

ogólnobudowlanych. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać 
wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb 
samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 
 
Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w 
państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu 
właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w 
Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 
394). 
 
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 
1.3. i 1.4. SIWZ  

 
 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych  
lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł. 
 

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane 
z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia 
dokumentu, podając datę i kurs. 
 
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ. Oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI. ppkt. 
1.5. SIWZ 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych 
dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia. 
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Warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny ich 
spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego 
zamówienia. 

 

UWAGA: 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 

V.A. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z MOCY ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT 5 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ OPIS SPOSOBU POTWIERDZENIA 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 
1)   wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary 
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) 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; 

8) 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; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 

11) 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 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 
5)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału 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. 

 
Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt VI.A. SIWZ. 
 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA 
1.  spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1.1. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Uwaga: 
a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ. Oświadczenie 
należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich 
Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez 
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każdego Wykonawcę odrębnie (jeżeli każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału 
samodzielnie). 
 

1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz 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. 
Uwaga: 
a) Dowodami, o których mowa powyżej są: 
- poświadczenie, 
- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
b) W przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

c) W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć 
dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może zadąć zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

d) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 
do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH  ROBÓT BUDOWALNYCH. 

e) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi 
Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V. ppkt 2. SIWZ 

f) Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie dotyczy robót budowlanych 
polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych o wartości ponad 
6 000 000  zł brutto  i robót budowlanych związanych z budową lub przebudową sali 
widowiskowej, tj. sali koncertowej,  kinowej, teatralnej itp.   o ilości miejsc nie mniejszej 
niż 200 obejmującym wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki 
pomieszczenia.   

g) Dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone, należy złożyć tylko do wskazanych w wykazie robót budowlanych, o których 
mowa w pkt V.2. SIWZ. 

h) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć 
wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs. 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać 
będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2. SIWZ. 

j) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
 

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  
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Uwaga: 
a) W wykazie osób należy podać: 

- dla kierownika budowy liczbę lat doświadczenia jako kierownik budowy, 
- dla kierownika robót ogólnobudowlanych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót 

budowlanych  
- dla kierowników robót branżowych podać liczbę lat doświadczenia w kierowaniu 

robotami w swojej branży 
- dla koordynatora branży akustycznej podać  liczbę lat doświadczenia , dokumenty  

potwierdzające wykształcenie wyższe w branży architektonicznej i akustycznej oraz 
referencje dot. realizacji co najmniej 2 sal koncertowych o pojemności 100 osób 
każda  

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej 
wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 

c) Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

d) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 4 
do SIWZ 

 

1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
 
Uwaga: 
a) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na Załączniku Nr 4 do 

SIWZ 
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie. 
 
 

1.5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
Uwaga: 
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać 
będą spełnianie warunku określonego w pkt V. ppkt 4. SIWZ. 

b) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 
wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. 

c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

d) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt V. ppkt 4. 
SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia dokumentów, o 
których mowa w pkt VI. ppkt 1.5. SIWZ dotyczących tych podmiotów. 
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e) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

 
 

2. spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ 

 
2.1. Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
Uwaga: 
a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ. 
Oświadczenie należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich 
Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez 
każdego Wykonawcę odrębnie. 

 

UWAGA: 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
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, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

VI.A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 
I UST. 2 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Uwaga: 
a) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2b do SIWZ. 
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

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. 
Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
3. Aktualne 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  
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całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

                  Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
4. Aktualne 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

                  Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 oraz pkt. 10 – 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co Wykonawca albo informacja o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 
 

UWAGA 1: 
1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

 

2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w: 
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1)  pkt VI.A. ppkt 2., 3., 4. i 6. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie zalega z uiszczaniem 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, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) pkt VI.A. ppkt 5. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. UWAGI 1, ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Dokument, o którym mowa w pkt 2. UWAGI 1, ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. 

 

4. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. UWAGI 1, 
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. 
Zapisy pkt 3. UWAGI 1 stosuje się odpowiednio. 

 

 
UWAGA 2: 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
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 tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 
polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie 
potwierdzić pisemnie. 

4. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 
stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 

7. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: 
 

 
 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 
ul. Traugutta 91 
82-300 Elbląg 

nr faxu: 55 611 41 41 
8. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pani Beata Szóstak, telefon 55 611 40 40 wew. 36. 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 
200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy 
Prawo zamówień publicznych tj.: 
- w pieniądzu, 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- w gwarancjach bankowych,  
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
NBP  O/O  Olsztyn,    41 1010 1397 0005 3413 9120 1000 

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w  
sekretariacie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu  ( pokój nr 14 ) 

2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego 
wykluczony z postępowania. 

3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 

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

 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

1.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z 
ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.  

1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3.  Ofertę składa się w języku polskim. 
4.  Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5.  Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: 

 

a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ; 
OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 
reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu 
OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

b) wypełniony dokument Formularz cenowy sporządzony zgodnie z wymaganiami pkt XII. SIWZ, 
stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.  
Wypełniony dokument Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną 
(uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 
 

6.  Wykonawca składa wraz z ofertą: 
a) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 
b) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 
c) wymienione w pkt VI.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA lub 
inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 
reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 

e) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

f) dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia – w przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie w 
zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy składać w oryginale. 
Dokumenty wymienione powyżej - lit. a), b) i c) - należy składać w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na 
zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).  
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na 
zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 
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 tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.   

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. 

Kazimierza Wiłkomirskiego, 82-300 Elbląg ul. Traugutta 91, Pokój nr 14 (sekretariat). 
 

Termin składania ofert upływa dnia  15 kwietnia 2013 r. o godz. 830 
 

1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych  
kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie: 
 

ZP 2/2013 – „Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  
im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu” 

 

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 
 

1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1., a 
wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA". 

1.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości: 
- mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 
złożona po terminie, 
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- równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 900 w sali 
koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

2.2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

2.3. Informacje, o których mowa w ppkt 2.1. i .2.2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Wykonawca określi cenę (brutto) oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
przedmiot zamówienia.  

 

2. Cena (brutto) oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać 
wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia, w tym również wszelkie opłaty związane z odbiorem robót i 
pozwoleniem na użytkowanie, w tym koszt opinii i decyzji. 

 

3. Cena bez VAT robót budowlanych przewidzianych do realizacji musi obejmować zakres robót  zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiarami robót, wzorem umowy. 
Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i 
nie są podstawą do wyliczenia ceny dla zakresu robót określonego w § 2 przedmiotu 
zamówienia opisanego we wzorze umowy. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego 
przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji 
projektowej. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia.  
 

 
 

4. Dla robót budowlanych cena bez VAT musi zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB), jak również nieujęte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a 
niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, 
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza i terenu 
budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, 
oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty zajęcia pasa 
drogowego, koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, 
ustawienia i czasu pracy rusztowań, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku 
realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót i dopuszczeniem obiektu do 
użytkowania (np. za czynności odbiorowe przez Sanepid, Straż Pożarną, itp.). W cenę robót 
Wykonawca wkalkuluje również koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku. Wykonawca uwzględni także wszelkie koszty związane z transportem, montażem, 
uruchomieniem i oznakowaniem urządzeń w obiektach, oraz przeszkoleniem personelu w zakresie 
obsługi tych urządzeń.      

 

5. Dla wyposażenia cena bez VAT musi zawierać: wszystkie koszty związane z: transportem, montażem, 
uruchomieniem wyposażenia oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi wyposażenia.  

 

6. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług. 
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7. W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania 
zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT  zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 

 

8. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT 
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 
znaczeniu: 
(1) cena (brutto)   - 100% 
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.). 
 

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, 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. 

3. Sposób oceny ofert: 
Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny 
ofert:    

Xc x 100%  
(1)  Sposób obliczenia Xc: 

Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę wykonania zamówienia otrzyma 
100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: 
Sposób obliczenia Xc: 

Xc  =    cena najniższa  x 100 pkt                                                                                                      
       cena badanej   oferty 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo  adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
1.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 

5  do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego. 
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie 

dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia  budowy zgodnie z 
zapisami  określonymi w & 17 Umowy  ( Załącznik Nr 5 ) 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w 
ofercie. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- w 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   
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
NBP  O/O  Olsztyn, 41 1010 1397 0005 3413 9120 1000 

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w sekretariacie Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. ( pokój nr 14 ) 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór Umowy – 
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 

 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

 
Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, 
stanowiący Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. 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. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 
a)  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. 
 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

  
 

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 
 

XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 
RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 

XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego. w zakresie: 
- klimatyzacja i wentylacja mechaniczna 
- modernizacja instalacji c.o. w starym skrzydle 
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- instalacje c.o. w nowym skrzydle 
 
 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  

 
 

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ 
Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 
 

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 
 

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  
 
 

XXV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
Załącznik nr 1  – Formularz Oferty  
Załącznik nr 2 a – Treść oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i 25 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo 

zamówień publicznych  
Załącznik nr 2 b  – Treść oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 3  – Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót  
Załącznik nr 4  – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  
Załącznik nr 5  – Wzór umowy 
Załącznik nr 6  – Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad z tytułu 

rękojmi za wady 
Załącznik nr 7  – Formularz cenowy 
Załącznik nr 8  – Projekty oraz specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót  -  dostępne pod 

linkiem www.elmuzyka.edu.pl zakładka Zamówienia publiczne  
Załącznik nr 9  – Przedmiary robót – dostępne pod linkiem www.elmuzyka.edu.pl – zakładka 

Zamówienia publiczne   
 

 


