
Ogłoszenie 

Nr  636374-N-2017 z dnia 2017-12-28 r.  

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie: Pełnienie 

funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa sali 

koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie”  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i rozwój zasobów kultury; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Witolda 

Lutosławskiego w Zambrowie, krajowy numer identyfikacyjny 140308800000, ul. Aleja 



Wojska Polskiego  4 , 18300   Zambrów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 086 271 30 91, 

e-mail psm.zambrow@wp.pl, faks 086 271 30 91.  

Adres strony internetowej (URL): www.psm.zambrow.org  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

szkoła muzyczna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
Nie  

www.psm.zambrow.org  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.psm.zambrow.org  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
Tak  

Inny sposób:  

ofertę należy złożyć w formie pisemnej  

Adres:  



Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, Aleja Wojska 

Polskiego 4, 18-300 Zambrów, pokój nr 8  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inwestora 

Zastępczego przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa sali koncertowej przy 

Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie”  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: 
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora 

Zastępczego przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa sali koncertowej przy 

Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie” 

współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, zgodnie z wymogami określonymi w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami stanowiącymi jej 

integralną część. Inwestor Zastępczy wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. 

Lutosławskiego w Zambrowie. Inwestycja prowadzona będzie zgodnie z dokumentacją 

projektową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. W ramach realizacji zamówienia Inwestor 

Zastępczy będzie prowadził monitoring, nadzór i kontrolę, sprawozdawczość oraz pełnił 

funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2. Podstawowe obowiązki Inwestora 

Zastępczego: 1) koordynowanie projektu pod względem technicznym; 2) koordynowanie 



projektu pod względem organizacyjnym, w tym pełen nadzór i konsultacje dokumentacji 

związanej z zamówieniami publicznymi udzielanymi w ramach przedmiotowego projektu; 3) 

koordynowanie projektu pod względem finansowym, w tym weryfikacja i nadzór nad 

dokumentami księgowymi pod względem prawidłowości wydatkowania środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektu; 4) monitorowanie harmonogramu 

realizacji projektu; 5) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych 

przez projekt branżach; 6) raportowanie i sprawozdawczość, w tym sporządzanie wniosków o 

płatność dofinansowania; 7) cykliczne/comiesięczne prezentowanie sprawozdania z postępu 

prac, jak również niezwłoczne, bieżące informowanie o ewentualnych zmianach w 

harmonogramie, czy pojawiających się zagrożeniach. Przygotowywanie wszelkich korekt i 

zmian w umowach z Instytucją Zarządzająca RPOWP; 8) udział w kontrolach prowadzonych 

przez uprawnione organy w tym: udzielanie odpowiedzi na pytania organów kontrolujących, 

sporządzanie wyjaśnień, zajmowanie stanowiska w przypadku ewentualnych zarzutów; 9) 

gruntowne zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz pełna współpraca z 

Zamawiającym, Projektantem oraz Wykonawcą robót przy realizacji Inwestycji; 10) 

zapewnienie personelu posiadającego doświadczenie zawodowe oraz stosowne uprawnienia 

do wykonywania powierzonych im czynności; 11) obecność na placu budowy, utrzymywania 

komunikacji (faks, email, telefon) z Zamawiającym od poniedziałku do soboty w godzinach 

8.00 - 16.00 lub dłużej w zależności od czasu pracy Wykonawcy robót. Inwestor Zastępczy 

ma obowiązek wizytowania terenu budowy nie rzadziej niż co drugi dzień roboczy. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są wizytować teren budowy każdego dnia w 

którym wykonywane są roboty budowlane odpowiadające ich specjalności; 12) protokolarne 

przekazanie dokumentacji projektowej i placu budowy Wykonawcy robót budowlanych; 13) 

sprawowanie kontroli nad umową z Wykonawcą robót budowlanych pod względem formalno 

- prawnym (m.in. akceptacja wnoszonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

weryfikacja polisy ubezpieczeniowej itp.); 14) prowadzenie korespondencji z Wykonawcami; 

15) kontrolowanie wykonywania robót pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie 

projektu i obowiązującymi przepisami; sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych 

robót budowlanych oraz wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej; 16) sprawdzanie i akceptacja umów z podwykonawcami robót budowlanych, 

prowadzenie ich rejestru, bądź wnoszenie zastrzeżeń i sprzeciwu do w/w umów; 17) 

prowadzenie narad koordynacyjno - technicznych na budowie/w siedzibie Zamawiającego w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót i Nadzorem Autorskim oraz 

sporządzanie protokółów z tych narad i przekazywanie ich w terminie 7 dni Zamawiającemu. 

Narady winny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie; 18) uczestnictwo w imieniu 

Zamawiającego wraz z Wykonawcą robót budowlanych w procedurze uzyskania koniecznych 

pozwoleń uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych; 19) reprezentowanie 

Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami w przypadku ewentualnych 

sporów (koszty postępowania odwoławczego i koszty sądowe ponosi Zamawiający); 20) 

dokumentowanie procesu budowy (w tym dokumentacja fotograficzna) i archiwizacja 

dokumentów; 21) Inwestor Zastępczy w ramach oferowanej ceny ryczałtowej zobowiązany 

będzie do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją inwestycji, które mieszczą się 

zakresie obowiązków Zamawiającego, a nie zostały wprost wymienione w niniejszej SIWZ i 

umowie, a są niezbędne do prawidłowej realizacji kontraktu i służą zabezpieczeniu interesów 

Zamawiającego; 22) Inwestor Zastępczy nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z 

jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy (kontraktu); 23) 

wszystkie polecenia Inwestora Zastępczego mające wpływ na koszty robót budowlanych i 

termin muszą być potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego; 24) pełnienie funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie (w specjalności: konstrukcyjno – 

budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 



gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), a w szczególności 

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i 

normami oraz specyfikacjami technicznymi, w szczególności poprzez: a) regularne 

sprawdzanie postępu robót na budowie oraz jakości ich wykonania, a także wszystkich innych 

działań Wykonawcy robót budowlanych w aspekcie jego zobowiązań wynikających z 

kontraktu, b) bieżące dokonywanie obmiaru wykonanych robót, c) zapewnienie obecności 

kadry technicznej pełniącej bieżący nadzór nad realizacją budowy w godzinach pracy 

Wykonawcy robót budowlanych w wymiarze niezbędnym do sprawowania prawidłowego 

nadzoru nad realizacją budowy, z częstotliwością określoną w pkt 2 ppkt 11) a w przypadkach 

nagłych Inwestor Zastępczy gwarantuje stawienie się na placu budowy i/lub w siedzibie 

Zamawiającego osoby pełniącej funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego/inspektora 

nadzoru robót branżowych w czasie: do 2 godzin od wezwania telefonicznego, 

potwierdzonego faksem bądź e-mailem, co każdorazowo odnotowane zostanie w protokole, 

sporządzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, d) kontrolowanie przestrzegania przez 

Wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska 

naturalnego, e) uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i 

dróg dojazdowych na terenie i wokół terenu budowy, f) współdziałanie z władzami lokalnymi 

i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę robót 

budowlanych nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych, g) sprawdzenie i 

odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych (Inwestor zastępczy zobowiązany 

jest wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną w technologii cyfrowej oraz opisowej 

wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich odbiorem częściowym i 

końcowym), h) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów 

budowlanych, zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych, nie dopuszczonych do 

obrotu i stosowania na budowie; kontrola jakości używanych materiałów polega na 

sprawdzeniu posiadanych przez nie stosownych atestów, aprobat technicznych, deklaracji 

zgodności i innych dokumentów zgodnych z polskim prawem; w razie potrzeby Inwestor 

zastępczy zażąda dodatkowych badań jakościowych próbek materiału pod kątem osiągnięcia 

przez nie zakładanych w dokumentacji parametrów; Inwestor zastępczy zobowiązany jest do 

przechowania przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i 

deklaracji zgodności materiałów budowlanych; w przypadku dopuszczenia do zabudowania 

materiałów niespełniających w/w warunków, Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za 

ich wymianę, i) dostarczanie kompetentnym organom sprawozdań z wyników wszelkich prób 

i odbiorów wykonanych zgodnie z wymaganiami, warunkami umowy oraz obowiązującymi w 

Polsce przepisami Prawa Budowlanego, j) wydawanie kierownikowi budowy lub 

kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: - 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych 

wymagających odkrycia robót lub elementów, - dokonania poprawek, bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, - wstrzymania robót budowlanych w przypadku, 

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub z pozwoleniem na budowę, - wstrzymania robót gdy 

Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, 

wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy; j) egzekwowanie od 

projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie 

projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych 

przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji i dokonywanie z 



nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień; 25) przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych - a) Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie 

do przygotowania i przeprowadzenia przy udziale Zamawiającego postępowań przetargowych 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych naroboty budowlane oraz dostawy 

instrumentów muzycznych; b) Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.: - przygotowanie 

opisu przedmiotu zamówienia na dostawę instrumentów muzycznych i uzgodnienie go z 

Zamawiającym – (przewidywany zakres zamówienia - fortepian koncertowy, zestaw kotłów 

orkiestrowych, fortepiany półkoncertowe (2 szt.) oraz pianina (3 szt.)). - ustalenie w 

porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych wykonawcom w zakresie 

doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót i 

realizacji dostaw, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności, - przygotowanie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz innych 

dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - 

udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, - organizacja otwarcia ofert 

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, - dokonanie oceny złożonych ofert, - 

prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania, - wybór wykonawcy, 

który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów, - udzielanie 

odpowiedzi na odwołania złożone przez wykonawców, udział w ewentualnych odwołaniach 

przez nich wniesionych, - przygotowania rozstrzygnięcia postępowania, - sporządzenie 

protokołu z postępowania, - uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkich 

sporządzonych dokumentach, c) Przedstawiciele Zamawiającego wchodzić będą w skład 

komisji przetargowych. Kierownik Zamawiającego zatwierdzać będzie wybór 

najkorzystniejszej oferty i podpisywać umowy z wyłonionymi Wykonawcami; d) Inwestor 

Zastępczy zobowiązany będzie do: - przygotowania do podpisania umów z wybranymi 

Wykonawcami na roboty budowlane i dostawy, sprawdzenia wszystkich dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy i przedstawienia ich do podpisu Zamawiającemu, - 

wykonania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego robót budowlanych po wyłonieniu Wykonawcy robót w terminie 10 dni od 

podpisania umowy z Wykonawcą; e) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane bądź dostawy, Inwestor Zastępczy będzie 

zobowiązany przeprowadzić kolejne postępowania, aż do skutecznego wyłonienia 

wykonawców; 26) obsługa finansowa inwestycji w tym kontrola rozliczenia budowy w 

szczególności poprzez: a) opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

niezbędnych do uruchomienia finansowania, b) nadzór nad realizacją robót budowlanych 

zgodnie z harmonogramem, c) sprawdzanie obmiarów robót oraz potwierdzenie ilości i 

jakości wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty Wynagrodzenia wykonawcy robót 

budowlanych, d) kontrolę prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w 

zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych, e) zatwierdzanie do 

zapłaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 5 dni 

od daty dostarczenia - Inwestor zastępczy ponosi skutki finansowe wynikające z 

nieterminowego przekazania Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, f) sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót zamiennych (o ewentualnych 

robotach zamiennych Inwestor Zastępczy jest zobowiązany poinformować Zamawiającego 

oraz uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autora projektu), g) przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do egzekwowania ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań obciążających 

Wykonawcę robót budowlanych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego 

zobowiązań umownych, h) prowadzenie pełnej sprawozdawczości finansowej, zarówno dla 

Zamawiającego, jak i wszelkich instytucji uczestniczących w finansowaniu zadania; 

sprawozdania finansowe mają być wykonywane przez Inwestora Zastępczego w okresach 

uzgodnionych z Zamawiającym, bez wezwania, i) rozliczenie końcowe inwestycji (włącznie z 

rozliczeniem dotacji pozyskanych przez Zamawiającego ze źródeł zewnętrznych), w tym: - 



całościowe zestawienie faktur i kosztów inwestycji z podziałem na koszty prac 

podstawowych, zamiennych i niewykonanych, - dokumentację wykonanych robót w postaci 

szczegółowych książek obmiaru; 27) zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczących 

Inwestycji, w szczególności: a) przekazywanie Zamawiającemu wszelkich żądanych przez 

niego informacji i wyjaśnień, w zakresie postępu robót budowlanych i stanu realizacji dostaw, 

b) składanie Zamawiającemu, nie rzadziej niż raz w miesiącu do 7 dnia każdego następnego 

miesiąca, raportów o pracach wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

zawierających informacje i dane o stanie zaawansowania budowy oraz wszelkich 

przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w wykonywaniu prac wraz z dokumentacją 

fotograficzną; c) raport miesięczny będzie zawierał w szczególności: - opis postępu robót w 

stosunku do przyjętego harmonogramu, - nakłady finansowe poniesione na roboty w 

powiązaniu z przyjętym harmonogramem, - plan robót i finansowania na następne miesiące, - 

opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, - 

fotografie dokumentujące postęp robót, - wykaz zmian w dokumentacji projektowej, - wykaz 

wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia, - wykaz podwykonawców i robót im 

powierzonych, 28) prowadzenie pełnej dokumentacji budowy obejmującej także sporządzone 

i przekazane przez Wykonawcę robót budowlanych oryginały i potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie dokumentów (dokumentacje techniczne, rysunki, raporty, pisma, 

harmonogramy itp.) wraz z ich wykazem i przekazanie Zamawiającemu w terminie 30 dni od 

daty odbioru końcowego budowy; dokumentacja obejmuje w szczególności: a) dokumentację 

projektową, b) dokumentację powykonawczą sposobu wykonania prac, w tym: - rysunki i 

wszelkie dokumentacje warsztatowe oraz powykonawcze, podpisane przez osoby 

odpowiedzialne za ich realizację, - dokumentację fotograficzną wykonaną przez Inwestora 

Zastępczego części i fragmentów robót i obiektu w szczególności dotyczącą robót 

zanikających i ulegających zakryciu, c) atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności i 

inne dokumenty wymagane prawem budowlanym dotyczące wbudowanych materiałów, d) 

instrukcje obsługi, karty DTR, karty gwarancyjne i inne dotyczące wbudowanych urządzeń i 

sprzętu w obiekcie, e) protokoły prób i sprawdzeń, odbiorów UDT i innych urządzeń i 

instalacji oraz sprzętu, f) raporty, g) dokumentację zmian, w tym: analizy ekonomiczno-

techniczne, projekty i rysunki zamienne, protokoły konieczności, rysunki robocze i zamienne 

powstające na budowie a nie spełniające formalnych wymogów nadzoru autorskiego, h) 

dokumentację nadzorów autorskich, w tym: - dziennik nadzorów autorskich w formie 

załącznika do dziennika budowy, - kserokopie potwierdzonych wpisów nadzoru autorskiego 

do dziennika budowy, - projekty i rysunki zamienne, i) przedmiary robót oraz książkę 

obmiaru robót, dokumentację finansowo-księgową budowy, korespondencję, w tym: decyzje, 

opinie, uzgodnienia; 29) na etapie zakończenia budowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest 

do: - przygotowania wszelkich materiałów do umożliwienia dokonania odbioru końcowego, 

powiadomienia wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie tego odbioru, - 

przygotowania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, - udziału w 

czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego: (w ramach tych 

czynności zobowiązany jest do: stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazania 

Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej), - przygotowania 

wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o przyłączenie mediów i dostawę 

mediów i przedstawienie ich do podpisania Zamawiającemu, - dokonania ostatecznego 

rozliczenia Inwestycji w terminie 30 dni od zakończenia robót budowlanych; 30) Po odbiorze 

końcowym robót, Inspektor Nadzoru będzie realizował przeglądy gwarancyjne (min. 1 raz w 

roku), polegające na: - zgłaszaniu ujawnionych wad Wykonawcy robót, -nadzorowaniu 

podczas usuwania wad przez Wykonawcę, przygotowanie i sprawdzanie protokołów z tych 

czynności, - uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych w okresie gwarancji pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawca robót a) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w 

czynnościach związanych z obsługą okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę 



robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia b) Okres gwarancji liczony będzie od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót c) Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego stawiennictwa na wezwanie Zamawiającego (faksem lub emailem) w 

przypadku ujawnienia wady poza przeglądem gwarancyjnym, o którym mowa w pkt 30). W 

celu wyczerpującego zapoznania się z przyszłą inwestycją Zamawiający umożliwi dokonanie 

samodzielnej wizji w terenie oraz zapoznanie się z dokumentacją jw., która dodatkowo 

udostępniona będzie w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9  

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

71630000-3 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: od dnia 

podpisania umowy; Zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanej inwestycji, uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawcą robót 

budowlanych i instytucjami finansującymi zadanie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2019 

roku. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2018 - 2019 (zakładane terminy: 

ogłoszenie postępowania na roboty budowlane - do 20 lutego 2018 r., realizacja robót 

budowlanych od 1 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2019 r., ogłoszenie postępowania na dostawę 

instrumentów muzycznych - styczeń 2019 r., całkowite rozliczenie inwestycji - do 30 czerwca 

2019 r.).  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: nie dotyczy  



Informacje dodatkowe nie dotyczy  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien 

wykazać, iż posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 25 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

Informacje dodatkowe Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu 

wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie 

wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w 

Biuletynie zamówień publicznych. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający 

przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać: a) osoby 

nadzoru skierowane do realizacji zamówienia (min. po 1 osobie w każdej specjalności), 

posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich 

uzyskania, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności: - 

konstrukcyjno – budowlanej (koordynator nadzoru inwestorskiego) - osoba winna mieć 

doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy w realizacji co najmniej 2 

obiektów budowlanych kubaturowych - o wartości nie niższej niż 3 000 000,00 zł; - 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych - osoba winna mieć doświadczenie jako inspektor nadzoru 

lub kierownik robót w realizacji co najmniej 2 robót w obiektach budowlanych kubaturowych 

o wartości robót nie niższej niż 200 000,00 zł; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba winna mieć doświadczenie jako 

inspektor nadzoru lub kierownik robót w realizacji co najmniej 2 robót w obiektach 

budowlanych kubaturowych o wartości robót nie niższej niż 200 000,00 zł; - osobę 

posiadającą doświadczenie w rozliczaniu i kontroli realizacji co najmniej 2 projektów 

inwestycyjnych o wartości nie niższej niż 3 000 000,00 zł.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe: Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu 

wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie 

wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w 

Biuletynie zamówień publicznych. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający 

przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Wykonawca składa: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 

aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne, 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku 

sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 8) 

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 

o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 



o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku wykonawcy 

zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów 

znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 2. Dokumenty podmiotów 

zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 1ppkt 1 - składa 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 

pkt 5 i 6 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 2) pkt 1ppkt 2- 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

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

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy w ppkt 2 lit. a) i lit. b) 

w zakresie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wykonawca mający 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 

w pkt 1 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1 – 9. Zapisy w pkt 2 i 3 stosuje 

się odpowiednio.  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1) informacja 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W zakresie warunku 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (na lub wg zał. nr 5 do SIWZ).  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne 

oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ, (na lub wg załącznika nr 2 

do SIWZ). 2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany 

jest: 1) zamieścić informację o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, 

składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w zał. nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że 

w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w zał. nr 2 do SIWZ, 3) złożyć 

dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - na lub wg zał. nr 3do 

SIWZ), które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 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. 3. Wykonawca, w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 



kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w postępowaniu (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ). 4. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000,00 zł. 2. Wadium może być 

wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem 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. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM 

na rachunek bankowy Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Białystok 90 1010 1049 

0013 3913 9120 0000, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty 

należy wpisać: Wadium -Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji 

pod nazwą: „Budowa sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. 

Lutosławskiego w Zambrowie”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć 

w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, Aleja 

Wojska Polskiego 4, 18-300 Zambrów, pokój nr 8 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią 

złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty 

(luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, 

które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania 

ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie 

wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 

3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł 



wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena ofertowa 0,60 

2) doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno– budowlanej, 

tj. koordynatora nadzoru inwestorskiego 

0,15 

3) doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych  

0,05 

4) doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

0,05 

5) doświadczenie osoby w rozliczaniu i kontroli realizacji projektów 

inwestycyjnych  
0,15 



 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  



Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

zgodnie z §21 projektu umowy: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne 

w granicach unormowania artykułu 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Przedłużenie terminu 

zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu jej zakończenia nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) 

wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych usług, których realizacja wiąże się z 

potrzebą zmiany terminu wykonania, 2) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp., 3) odmowa wydania przez organ 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej, 4) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 

odpowiedzialny, 5) siły wyższej, 6) zmiany obowiązujących przepisów prawa. 3. 

Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadku gdy: 1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie 

zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane, 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy. 4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 i 3 jest złożenie 

uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony 

stosownego protokołu. zgodnie z § 22 projektu umowy: 1. Zamawiający dopuszcza 

odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z 

tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z 

zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, 

może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić 

po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 2. W razie zmiany, o której 



mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć 

sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości 

wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie 

przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat. 3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie 

„odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy 

zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku 

zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez 

kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 1- 3 

stosuje się odpowiednio. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1-4 jest 

złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę z opisem okoliczności 

stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. zgodnie z §15 projektu umowy: - W 

przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w SIWZ. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. - Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji 

przedmiotu umowy podmiotów, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, umowy najpóźniej w dacie wystawienia ostatniej 

faktury. Ponadto: Terminy, o których mowa w § 11 ust. 2 mogą ulec przedłużeniu, w 

zależności od terminu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, bądź w przypadku zmiany 

terminu realizacji zadania realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych oraz w 

przypadkach określonych w § 21 ust. 2 umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2018-01-09, godzina: 11:45,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> język polski  



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 

% ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być 

wniesione w 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie 

gwarancji (lub poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie 

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp), 

3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, 6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 7) 

określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 5. 

Zamawiający zwróci 100 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zmawiającego za należycie wykonane. 6. Na wniosek 

wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


