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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Teatr Polski 
Ul. Swarożyca 5 
71-601 Szczecin 
NIP: 851-00-08-884 
REGON: 000280459 
 
Adres do korespondencji: 
ul. Swarożyca 5 
71-601 Szczecin 
adres e-mail: rozbudowa@teatrpolski.eu  
 
Adres Platformy do obsługi postępowań przetargowych (szczegóły Rozdział XII SIWZ) 
(„Platforma”): https:// plaftormazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin  

 
Godziny pracy: 0800-1400 od poniedziałku do piątku. 
Adres strony internetowej: http://www.teatrpolski.eu  
 
Procedura z uwagi na wartość i źródła finansowania podlega kontroli uprzedniej 
przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych w 
art. 169 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na 

wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 
one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania 
lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy PZP. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji”. 
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9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy PZP lub odrębnych przepisów, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty. 

10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia 
korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy PZP, do upływu 
terminu do ich wniesienia. 

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamawiający informuje, że:  
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 
związanych z niniejszym postępowaniem jest Teatr Polski w Szczecinie,  

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego: tel. (091) 4330075 w. 30 
adres e-mail: zam.publiczne@teatrpolski.eu  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP oraz umowy 
dofinansowania (jeżeli dotyczy), 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 
 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas 
trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata;   

 przez okres,  o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień 
współfinansowanych ze środków UE; 

 do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w 
przepisach o archiwizacji,  

6) obowiązek podania danych osobowych  jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach 
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie 
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i 
załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w 
protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO.   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

10) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 
1 ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. Rozbudowa Teatru 
Polskiego w Szczecinie: 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71300000-0 Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów 

budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45313000-4  Instalowanie wind i ruchomych schodów 
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach 
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6        Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), osób bezpośrednio 
związanych z wykonywaniem robót, tzw. pracowników fizycznych, (wymóg nie dotyczy m. in. kadry 
inżynierskiej, projektantów, dostawców materiałów budowlanych) w szczególności wykonujących 
następujące czynności z zakresu: 

1) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; 
2) roboty ziemne; 
3) roboty fundamentowe; 
4) roboty konstrukcyjne; 
5) dach – izolacja i pokrycie; 
6) elewacja (w tym wykonanie fasad); 
7) roboty wykończeniowe wewnętrzne (m. in. pokrywanie podłóg, ścian i sufitów, wykonanie 

ścianek działowych); 
8) montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
9) montaż wyposażenia; 

10) instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z instalacją; 
11) instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego; 
12) wentylacja, klimatyzacja, oddymianie, gaszenie gazem; 
13) stacja transformatorowa; 
14) instalacje oświetleniowe; 
15) instalacje zasilania gniazd wtykowych; 
16) instalacje niskoprądowe wraz z automatyką; 
17) instalacje zewnętrzne i przyłącza; 
18) nawierzchnie i roboty w pasie drogowym; 
19) zieleń, mała architektura, ogrodzenie; 
20) obsługa administracyjno-biurowa. 
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do 
SIWZ.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy PZP do wysokości 20 000 000,00 zł netto. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie 
powtórzenie podobnych robót budowlanych jak roboty objęte zakresem zamówienia 
podstawowego i związane z realizacją tego zamówienia (zgodnie z robotami opisanymi kodami 
CPV wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia). Warunki, na jakich zostanie udzielone 
zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego przy uwzględnieniu 
wynegocjowanych stanowisk stron przyszłej umowy. Skorzystanie z powyższego rozwiązania 
będzie mogło nastąpić gdy okaże się, że po stronie Zamawiającego wystąpiła potrzeba wykonania 
tego typu robót, Zamawiający dysponuje środkami na ich realizację, a roboty pozwolą na 
osiągnięcie dodatkowych korzyści w związku z funkcjami jakie pełni obiekt objęty inwestycją. 
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7. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z Prawa Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy 
PZP. 

8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy 
wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik 10 do SIWZ; 

9. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach. Udowodnienie równoważności zaoferowanych materiałów należy do Wykonawcy 
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, 
że oferowanego przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego, w tym do wykazania równoważności materiałów w stosunku do materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: wynosi 32 miesiące od dnia zawarcia umowy (przez termin 
zakończenia rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla budynku Teatru Polskiego przy 
ul. Swarożyca 5 w Szczecinie); 

2. Szczegółowe zapisy dotyczące terminów pośrednich zostały zawarte we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 
zasadach określonych w Rozdziale VIII SIWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000.000,00 zł.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał (zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
co najmniej: 

- dwie roboty budowlane o wartości minimum 50.000.000,00 zł brutto 
każda, obejmujące wykonanie robót budowlanych wielobranżowych wraz 
z instalacjami i urządzeniami, polegajace na budowie lub przebudowie lub 
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rozbudowie budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 
30 000 m3, oraz 

- jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub rozbudowę lub 
remont obiektu kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków. 

 
Uwaga: 

 Zamawiający dopuszcza wykazanie się doświadczeniem obejmującym jedną robotę 
budowlaną, o ile robota ta będzie spełniać wszystkie warunki wskazane w powyższych 
tiretach. 

 W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie 
obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z 
daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę 
umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej 
stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający 
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek 
dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie 
znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki 
na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, 
ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. 

 Przez pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy rozumieć definicje zawarte w ustawie 
Prawo budowlane. Powyższe dotyczy także posługiwania się tymi pojęciami w zakresie 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału osobowego oraz kryterium oceny 
ofert „Kwalifikacje kadry (K). 

 Przez budynek użyteczności publicznej w rozumieniu powyższego warunku należy rozumieć 
budynek użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), tj. budynek przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 
budynek biurowy lub socjalny. 

b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas 
realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe 
wymagania: 

 jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe, liczone od uzyskania przedmiotowych 
uprawnień, w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, Przedstawiciela 
Wykonawcy lub na stanowisku równorzędnym, w tym przynajmniej przy 
realizacji dwóch inwestycji budowlanych kubaturowych o wartości minimum 
50.000.000,00 zł brutto każda; 

 jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń (Architekt-projektant), która wykaże się 
wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 
ofert, dwóch projektów wykonawczych w specjalności architektonicznej 
budynków o kubaturze nie mniejszej niż 20.000,00 m3 każdy, na podstawie 
których wykonano roboty budowlane; 
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 jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, 
spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2067 z późn. zmianami), posiadajacą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadajacą (jako kierownik budowy) co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, liczone od 
uzyskania przedmiotowych uprawnień, w tym przy realizacji przynajmniej 
jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, lub przebudowie lub 
rozbudowie budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 30 000 
m3 o wartości robót minimum 30 000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była 
pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych 
objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik uczestniczył przy 
zakończeniu i odbiorze końcowym robót); 

 jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Geotechnika, tj. osoba 
przewidziana do kierowania lub nadzorowania prac geotechnicznych w 
zakresie wzmacniania podłoża gruntowego, wykonania ścian szczelinowych, 
wykonania i zabezpieczenia głębokich wykopów, iniekcji, fundamentów, ścian 
fundamentowych, kotew gruntowych, wzmacniania fundamentów, spełniającą 
następujące warunki: 
 posiada uprawnienia budowalne bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej  oraz specjalizację techniczno-budowlaną do 
projektowania lub kierowania robotami budowalnymi w zakresie 
geotechniki, lub 

 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 
jako kierownik robót geotechnicznych (w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463)) przy 
realizacji obiektów kubaturowych liczone od uzyskania ww. uprawnień 
oraz kwalifikacje w zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII 
stosownie do przepisu art. 50 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019r. Poz. 868 tj.) 

Zamawiający uzna także warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia - dwiema 
osobami, z których jedna posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe jako kierownik robót geotechnicznych (w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463)) 
przy realizacji obiektów kubaturowych liczone od uzyskania ww. uprawnień, a 
druga posiada kwalifikacje w zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII 
stosownie do przepisu art. 50 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019r. Poz. 868 tj.) 

 jedną osobą - specjalistą ds. akustyki, tj. osobą, która ma doświadczenie i 
wiedzę w projektowaniu sal pod względem akustyki. Ww. osoba powinna 
mieć doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektów akustyki sal, które 
zostały zrealizowane w co najmniej pięciu inwestycjach budowlanych 
kubaturowych obiektów, w których prowadzona jest działalność instytucji 
artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i 
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wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry 
symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne. 
 

Uwaga: 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania przez Wykonawcę tej samej osoby do 
pełnienia dwóch lub więcej funkcji. 

2. W przypadku doświadczenia zawodowego równoległe wykonywanie dwóch lub więcej 
inwestycji w tym samym okresie nie podlega sumowaniu. Doświadczenie należy 
wykazać poprzez wskazanie inwestycji i czasookresu pełnienia funkcji na 
inwestycji w formacie: od mm/rrrr (miesiąc, rok) do mm/rrrr (miesiąc, rok). 

3. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dalej jako 
„ustawa Prawo budowlane”, w szczególności zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt. 2, 
ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących 
przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku 
osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o 
prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby 
inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed 
właściwą Izbą. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zakres uprawnień 
budowlanych kierownika budowy i kierowników robót branżowych powinien pozwalać 
na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

4. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w 
walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP 
dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania 
zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs 
NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia 
przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez 
wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się 
aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na 
podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych 
walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunku dotyczącego: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez 
Wykonawców, tj. co najmniej jeden z Wykonawców musi samodzielnie spełniać przedmiotowy 
warunek; 

2) dysponowania potencjałem kadrowym – dopuszcza się łączne spełnianie warunku przez 
Wykonawców; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 Nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców, tj. co najmniej 

jeden z Wykonawców musi samodzielnie spełniać przedmiotowy warunek. 
 W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych 

podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe 
zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. 
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 W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca 
realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w 
pkt 3 lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał 
wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. 

 W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o 
których mowa w lit. a były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym 
podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby 
wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w 
realizacji ww. zakresu robót budowlanych. 

 zamawiający uwzględni tylko inwestycje prawidłowo ukończone tj. takie, dla których 
wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na 
użytkowanie nie było wymagane – wobec których organ nadzoru budowlanego nie 
wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, lub dla 
których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których wydano inny 
równoważny dokument/dokumenty, zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały 
wykonane wykazywane roboty budowlane) 

 
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP; 
2) w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 ustawy PZP, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 

pkt. 1,2 i 4 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
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współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody, 
o których mowa w ust. 3. 

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

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 
że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe 
oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z 
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD 
można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod 
adresem:  https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, 
należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną 
tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 
Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi 
podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast 
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców 
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części 
III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 
niewypełnioną. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, o 
której mowa w Rozdziale XVII ust. 5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
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1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór 
wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 
ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
– w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 
ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
w stosunku do: 

a) urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy; 
b) urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy; 
c) wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej; 
d) komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; 
e) prokurenta; 

- w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną; 
6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 

ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
– w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym; 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi Załącznik 7 do SIWZ; 

8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 8 do SIWZ; 

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

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-6, składa informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
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dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP – wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, o których mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w ust. 4 pkt 4-6, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, 
o których mowa w ust. 5. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 
4, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SIWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 
ze zm.; zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”). 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których 
mowa w ust.1: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić  
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz 
ust. 5 pkt 1-2 i 4 ustawy PZP; 
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3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 

5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu 
wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych 
podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat 
polegania na zdolności innych podmiotów); 

3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 4 SIWZ, przedkłada w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii 
poświadczonej elektronicznie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
notariusza. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym 
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 

1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https:// 
plaftormazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin  ; 
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2)  poczty elektronicznej: rozbudowa@teatrpolski.eu ;  

- z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)  
mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne, dotyczące ofert opisane zostały w Regulaminie 
platformazakupowa.pl, który jest dostępny na https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. 
Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.   

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to 
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z 
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o 
przepustowości, co najmniej 256 kbit/s; platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla 
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.  

4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy 
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.  

5. W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na 
mniejsze paczki, po np. 75 MB każda.  

6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza oraz 
zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie złożenia 
oferty. 

7. Instrukcja pakowania plików i inne instrukcje są dostępne pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w Platformie wraz z wgraniem 
paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i 
wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 

9. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu, i SIWZ dokumenty - w tym także 
JEDZ, ewentualne pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu trzeciego, w postaci elektronicznej. 

10. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11. Oferta oraz wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 
kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty lub wniosku na platformie taki podpis 
wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i dla całego 
pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk 
Przejdź do podsumowania). 

12. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na każdym dokumencie osobno:   
a. Wykonawca musi podpisać plik, który zamierza dołączyć do oferty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  
b. Następnie w drugim kroku składania oferty należy: 

i. sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików,  
ii. pobrać plik w formacie XML,   
iii. po wgraniu XML bez podpisu system dokona wstępnej analizy i wyświetli 

informację o błędzie,  
iv. informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy 

traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi 
proces badania ofert w postępowaniu,  

v. pliku XML nie należy modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów 
dowodowych, 

vi. przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące:   

 brak podpisu na dokumencie XML,   
 podpis kwalifikowany utracił ważność, 

 niewłaściwy formatu podpisu, 

 użycie podpisu niekwalifikowanego, 

 zmodyfikowano plik XML, 

 załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML, 
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vii. niezależnie od wyświetlonego komunikatu wykonawca może kliknąć przycisk „Złóż 
ofertę”, aby zakończyć etap składania oferty, musi się jednak upewnić, czy błąd nie 
jest spowodowany błędami o których mowa wyżej,  

viii. następnie system zaszyfruje ofertę wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla 
zamawiającego do terminu otwarcia ofert,  

ix. ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z 
www.platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty (Uwaga ! W 
przypadku składania kolejnej oferty i wycofania poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest 
zalogowany, to do jego identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający 
wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do czasu przewidzianego na 
składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że straci on ważność), 

x. w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na 
www.platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty 
wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze.  

13. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na całej paczce XML:  
a. należy dołączyć w kroku pierwszym pliki do oferty, 
b. następnie w drugim kroku składania oferty należy: 

i. sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików,  
ii. pobrać plik w formacie XML,  
iii. wykonawca wgrywa plik zawierający podpis pobranej oferty XML opatrzony 

kwalifikowanym podpisem lub kwalifikowanymi podpisami w formacie XADES 
(XAdES),  

iv.  jeżeli plik XML został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i podpis 
ten jest ważny wyświetli się komunikat potwierdzający prawidłowości podpisu wraz z 
informacją o osobie podpisującej,   

v. gdy plik nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to w takiej 
sytuacji system wyświetli informację o błędzie (braku podpisu, braku ważnego podpisu 
lub modyfikacja pobranego pliku XML),  

vi. informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować 
jako weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi proces badania ofert 
w postępowaniu,  

vii. pliku XML nie należy modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów dowodowych,  
viii. przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące:   

1. brak podpisu na dokumencie XML, 
2. podpis kwalifikowany utracił ważność, 
3. niewłaściwy formatu podpisu, 
4. użycie podpisu niekwalifikowanego, 
5. zmodyfikowano plik XML, 
6. załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML, 

ix.  niezależnie od wyświetlonego komunikatu wykonawca może kliknąć przycisk „Złóż 
ofertę”, aby zakończyć etap składania oferty, musi się jednak upewnić, czy błąd nie 
jest spowodowany błędami o których mowa wyżej,  

x. następnie system zaszyfruje ofertę wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla 
zamawiającego do terminu otwarcia ofert,  

xi. ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z 
www.platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty (Uwaga! W 
przypadku składania kolejnej oferty i wycofania poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest 
zalogowany, to do jego identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający 
wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do czasu przewidzianego na 
składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że straci on ważność), 
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w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na www.platformazakupowa.pl 
wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty wraz z pobranym i podpisanym plikiem 
XML na swoim komputerze. 

2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
1) w zakresie proceduralnym: 

Wojciech Bereszko  tel. 501 780 695, mail wbereszko@protonmail.com 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu na złożenie przedmiotowego wniosku. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ.  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGNIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 

1 do SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym 

mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ (jeżeli   
dotyczy); 

3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami. 

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w 
postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej 
kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), składa się, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując 
zgodnie z instrukcją , o której mowa w Rozdziale XII ust. 2 SIWZ, umieścić ofertę w systemie. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zastrzeżone informacje należy złożyć w odrębnym pliku. 
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9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 
Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. 

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca – w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą. 

13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w 
tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego 
się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, gdy 
złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 
sporządzone w języku obcym (także te samodzielnie pobrane przez Zamawiającego) są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.   

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia na Formularzu Ofertowym, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SIWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 
23%. 



    
 
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto, w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia 
szczegółowych kosztów jednostkowych realizacji zamówienia, których łączna wartość będzie odpowiadała wartości ceny ofertowej brutto, poprzez 
wypełnienie tabeli cen szczegółowych zawartej w formularzu ofertowym. Wartości wskazane przez Wykonawcę w tabeli, o której mowa powyżej stanowić 
będą także podstawę do oszacowania i złożenia przez Wykonawcę Rozbicia Cenowego Oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9b do 
SIWZ. Poniżej prezentujemy wiążące dla Wykonawcy założenia do opracowania tabeli cen szczegółowych, o której mowa powyżej: 
 

TABELA CEN SZCZEGÓŁOWYCH 

"Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" 

    
  TAB 1 

L.p. Element - zakres prac 
Udział procentowy w 

całkowitej 
cenie oferty 

J.m. 
Wartość planowanych 

kosztów netto 
Wartość planowanych 

kosztów brutto 

 1 2 3 4 5 6 

I. 

Budynek zabytkowy wraz z częścią techniczną 
zawierającą stację transformatorową, agregat 
prądotwórczy i wentylatornię oraz 
zagospodarowaniem terenu - prace projektowe,  
roboty i wyposażenie 

do 30%  Ryczałt     

II. 
Budynek nowy - prace projektowe, roboty i 
wyposażenie 

do 75%  Ryczałt     

RAZEM BUDYNEK ZABYTKOWY, BUDYNEK NOWY, 
CZEŚCI WSPÓLNE 

100,0% Ryczałt   
 

Wartości prac w poszczególnych pozycjach nie mogą przekroczyć wskazanej w kolumnie 3 wartości procentowej liczonej odpowiednio dla każdego 
elementu 
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Suma wskazanych maksymalnych wartości procentowych podanych przez Zamawiającego w kolumnie 3 przekracza 100 % co ma umożliwić Wykonawcy 
wpływ na kształtowanie ceny, jednak w ofercie suma ta musi wynosić 100% 

  TAB 2 

L.p. Element - zakres prac 

Udział procentowy w 
całkowitej 

cenie budynku 
ZABYTKOWEGO w 

ofercie 

J.m. 
Wartość planowanych 

kosztów netto 
Wartość planowanych 

kosztów brutto 

 1 2 3 4 5 6 

1 prace projektowe do 3% Ryczałt     

2 roboty do 80% Ryczałt     

3 wyposażenie do 22% Ryczałt     

I. RAZEM BUDYNEK ZABYTKOWY 100,0% Ryczałt   
 

Wartości prac w poszczególnych pozycjach nie mogą przekroczyć wskazanej w kolumnie 3 wartości procentowej liczonej odpowiednio dla każdego 
elementu 
Suma wskazanych maksymalnych wartości procentowych podanych przez Zamawiającego w kolumnie 3 przekracza 100 % co ma umożliwić Wykonawcy 
wpływ na kształtowanie ceny, jednak w ofercie suma ta musi wynosić 100% 

Wartości w pozycji I. tabeli 2 muszą być zgodne z wartościami w pozycji I. tabeli 1. 

          TAB 3 

L.p. Element - zakres prac 

Udział procentowy 
całkowitej 

ceny budynku NOWEGO 
w ofercie 

J.m. 
Wartość planowanych 

kosztów netto 
Wartość planowanych 

kosztów brutto 

 1 2 3 4 5 6 

1 prace projektowe do 3% Ryczałt     

2 roboty do 73% Ryczałt     
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3 wyposażenie do 30% Ryczałt     

II. RAZEM BUDYNEK NOWY 100,0% Ryczałt   - 

Wartości prac w poszczególnych pozycjach nie mogą przekroczyć wskazanej w kolumnie 3 wartości procentowej liczonej odpowiednio dla każdego 
elementu 
Suma wskazanych maksymalnych wartości procentowych podanych przez Zamawiającego w kolumnie 3 przekracza 100 % co ma umożliwić Wykonawcy 
wpływ na kształtowanie ceny, jednak w ofercie suma ta musi wynosić 100% 

Wartości w pozycji II. tabeli 3 muszą być zgodne z wartościami w pozycji II. tabeli 1. 

  
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    
 
 
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.  
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
zakres dostawy, który będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1.000.000,00 
zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. 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; 

4. 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 2019 r.  poz. 310 
ze zm.).Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Millenium Bank  
S.A. nr rachunku 21 1160 2202 0000 0000 6173  5882 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych 
okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji; 

9) oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać postanowień 
uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego 
do gwaranta. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 20.01.2020 r. do godziny 09:30. 
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swarożyca 5, 71-601 

Szczecin –scena kabaretowa Czarny Kot Rudy w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 10:00. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 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. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informacje, o których mowa w 
ust. 4. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (podstawowej) Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 
2) Okres gwarancji (G)– waga kryterium 40%; 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 
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              cena oferty ocenianej brutto 
 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
2) Okres gwarancji (G) – waga 40% 

 
      okres gwarancji w badanej ofercie 

G = ------------------------------------------------ -----------  x 100 pkt x 40% 
          najdłuższy zaoferowany okres gwarancji* 
 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie podany przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okres wyrażony w pełnych miesiącach, 
zawierający się we wskazanym niżej przedziale: 

 36 miesięcy – minimalny okres gwarancji 

 60 miesięcy – maksymalny okres gwarancji 
b) Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu (tj. 36 

miesięcy) lub wskazanie więcej niż jednego okresu – spowoduje odrzucenie oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia). 

c) Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej maksymalnego okresu (tj. 60 
miesiące) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, że Wykonawca 
zaoferował maksymalny okres gwarancji (60 miesięcy), natomiast brak wskazania 
spowoduje przyjęcie domniemania, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji 
(tj. 36 miesięcy). W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej 
maksymalnego okresu, tj. 60 miesięcy, spowoduje, iż umowa w sprawie zamówienia 
publicznego będzie realizowana z uwzględnieniem okresu gwarancji podanego przez 
Wykonawcę w ofercie. 

d) W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie dłuższy niż 60 
miesięcy, okres rękojmi wydłuża się do okresu gwarancji. 

 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę 

punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 
5. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym 
terminie ofert dodatkowych.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 94 ustawy PZP, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przedmiotowe zamówienie podlega kontroli uprzedniej przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w art. 169 i następne ustawy PZP. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w 
Rozdziale XX SIWZ; 

2) przedłożenia polisy ubezpieczeniowej ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na warunkach 
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ; 

3) złożenia Rozbicia Cenowego Oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9b do 
SIWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania, chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie. 

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

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310 ze zm.). 

4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie 
podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno odpowiadać w swej treści 
wzorowi, stanowiącemu Załącznik nr 9a do SIWZ, tj. musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia 
nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 
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5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Teatr Polski w Szczecinie, ul. Swarożyca 5, 71-

601 Szczecin; 
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego 
akceptację jej treści.     

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

7. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego 
robót. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30% 
kwoty zabezpieczenia i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

9. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia zostały uregulowane we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.  

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy PZP. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej 
czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. 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 
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do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP. 
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o chylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w 
części. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz PDF 
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 6 – Wykaz osób  
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

Załącznik nr 9 – Wzór Umowy 
Załącznik nr 9a – Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad 
Załącznik nr 9b – Rozbicie Ceny Ofertowej 
Załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami 
Załącznik nr 11 – Podział kosztów na źródła finansowania  
 

  


