Numer sprawy: ZP.272.2/2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/SWZ/
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
na
„Rewitalizację muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1 wraz z
Bramą Straceń – etap I dokumentacja ”

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) – dalej jako
„ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Prawo zamówień publicznych”.
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I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa zamawiającego:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Adres:
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
Kod pocztowy, miejscowość, województwo:
00-240 Warszawa, woj. mazowieckie
Adres poczty elektronicznej:
b.sieradzki@muzn.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl
adres skrzynki ePuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres strony internetowej zamawiającego: http://muzeum-niepodleglosci.pl/
Na wyżej wskazanej stronie internetowej będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy Pzp. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez
przeprowadzenia negocjacji.
2. Zgodnie z art. 310 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu ostatecznie przyznane.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
a. administratorem danych osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Muzeum
Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa;
b. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych osobowych
można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@muzn.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO.
5. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia w treści formularza oferty
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO.
6. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz przepisy RODO.
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III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
Muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
- załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami
2.
Kody CPV:
- 71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
- 71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne
- 71220000-6- usługi projektowania architektonicznego
- 71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na opracowaną dokumentację w ramach
niniejszego postępowania. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy począwszy od
daty odbioru od Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.
Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest okres udzielonej gwarancji i rękojmi
Zamawiającemu na opracowaną dokumentację. Wykonawcy mogą zostać przyznane dodatkowe
punkty jeśli zaproponowany przez niego w ofercie okres rękojmi i gwarancji będzie dłuższy od
minimalnego. (szczegóły zostały ujęte w rozdziale XX niniejszej specyfikacji).
4. Wizja lokalna
Zamawiający wymaga złożenia oferty przez Wykonawcę po uprzednim odbyciu przez Wykonawcę
wizji lokalnej.
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zmawiającego jeśli Wykonawca złoży ofertę bez
uprzedniej wizji lokalnej (podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp).
Termin i zasady udziału w wizji lokalnej:
- po ustaleniu terminu wizji z Zamawiającym, osoba do kontaktu Bogdan Sieradzki e-mail:
b.sieradzki@muzn.pl
- w wizji lokalnej mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby od strony Wykonawcy.
Miejsce, termin i zasady udziału w wizji lokalnej:
Miejsce: teren Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 , 01-532
Warszawa - Mur Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą
Straceń
Termin: dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim
ustaleniu dnia i godziny wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego – p. Bogdanem
Sieradzkim, e-mail:b.sieradzki@muzn.pl
W wizji lokalnej mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby ze strony Wykonawcy.
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Zamawiający na potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę złoży Wykonawcy
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 9 do SWZ.
5. Podwykonawstwo
Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. W
sytuacji gdy Wykonawca realizując przedmiot umowy będzie korzystał z pomocy podwykonawców
wtedy jest zobowiązany wskazać w ofercie te części zamówienia, które powierzy do wykonania
podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym – załącznik nr 2
do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy
podwykonawców, o ile są znane na dzień złożenia oferty.
IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia, a w szczególności względy techniczne,
organizacyjne oraz dotyczące gwarancji Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia
na części.
V INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.
VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług, określonych w rozdz. III w terminie do dnia 30
listopada 2022 r. w tym:
a) wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
kompletnym wnioskiem skierowanym do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o uzyskanie pozwolenia na podejmowanie prac przy zabytku: w terminie do dnia
30 września 2022 r., począwszy od dnia zawarcia umowy,
b) uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
podejmowanie prac przy zabytku oraz uzyskania decyzji Wydziału Architektury i
Budownictwa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie pozwolenia na
wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. liczonym od dnia
dokonania przez Zamawiającego odbioru kompletnej dokumentacji o której mowa w
podpunkcie a) powyżej.
VII INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
VIII

INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
IX INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że:
a) posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - w
tym celu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na
wykonaniu dokumentacji projektowej w zakres której wchodziło wykonanie projektu
renowacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021. poz. 710)
o wartości usługi nie mniejszej niż 150.000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
b) dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym tj.
- dysponuje przynajmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021.
poz. 2351), która opracowała co najmniej 1 projekt budowlany dotyczący renowacji obiektu
zabytkowego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Uprawnienia osób o których mowa w podpunkcie b) powinny odpowiadać treści postanowień ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U. z 2019 r, poz. 831) lub osoby te powinny posiadać ważne
uprawnienia umożlwiające im świadczenie usług objętych niniejszym postępowaniem, nadane im w
sposób zgodny z uprzednio obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. W
takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4.Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści
złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub dokumentów wymaganych
zgodnie
z
art.
273
ust.
1
pkt
2
ustawy
Pzp
i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 r. poz. 2415).
6

6.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 podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
9.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
10.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane w rozdziale X SWZ.
11.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
14. W przypadku o którym mowa w punkcie 13 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
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X PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą następujące
podstawy wykluczenia:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769
oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
XI WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IX i X SWZ – zgodne ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane, na wezwanie podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w ust. 4.
2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie składają odrębnie:
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- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych - w celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 6 do SWZ;
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych niniejszym
postępowaniem wraz z informacjami dotyczącymi ich wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, uprawnień, zakresu wykonywanych czynności, podstawy do
dysponowania daną osobą – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7
do SWZ.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
7. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 wykonawca
nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
8. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna,
że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
9. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z wykonawców oddzielnie.
10. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe o których mowa w ust. 4 oraz inne
dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia w języku polskim. Te które zostały sporządzone w
języku obcym składa wraz z tłumaczeniem.
11. Niezależnie od powyższych wymagań, na wykonawcach jako administratorach danych
osobowych w rozumieniu RODO, ciąży obowiązek dołączenia oświadczenia potwierdzającego
stosowanie przez nich przepisów RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są
one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XII INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile
jej treść jest udokumentowana.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą.
5. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Bogdan Sieradzki, email: b.sieradzki@muzm.pl
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6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
10. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (lub ID
postępowania). Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: b.sieradzki@muzn.pl (nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów
składanych wraz z ofertą).
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
12. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), a także Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).
XIII WSKAZANIE
Z WYKONAWCAMI

OSÓB

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Bogdan Sieradzki, e-mail: b.sieradzki@muzn.pl
XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w kwocie: 6000 zł (słownie: sześć tysięcy).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp
tj.:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
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- 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 2020 r.
poz. 299).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO BP
S.A. numer rachunku 59 1020 1042 0000 8502 0441 6947. Wadium musi wpłynąć na wskazany
rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje
data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
-

-

nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji
lub poręczeniu musi być Muzeum Niepodległości w Warszawie,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
kwotę gwarancji/poręczenia,
termin ważności gwarancji/poręczenia,
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18 czerwca 2022 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca
się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
5. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XVI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.

2.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
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osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od
wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na miniPortalu.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w
art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Szczegółowe warunki w tym zakresie oraz sposób poświadczania dokumentów określają
przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do
składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów
jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za
wyjątkiem miejsc oznaczonych, lub wskazanych w inny wyraźny sposób.
12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę, zostaną odrzucone.
13. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to,
że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika,
iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
14. Oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SWZ:
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Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.

b) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI pkt 1 SWZ w formie
wskazanej w ust. 3, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do SWZ
c) oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 od SWZ – jeżeli dotyczy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy):
 Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego
zgodnie
z
formą
reprezentacji
określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
e) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:
 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w tiret
pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów (dotyczy wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę
poza granicami RP) .
 Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwszym, zamawiający żąda od
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
 Postanowienia tiretów 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
 Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
 Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
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-

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

f) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli
dotyczy):


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy składają oświadczenia określone w niniejszej lit. f) w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.





g) Wadium:
 Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego
dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału
dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
 Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
h) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy):




W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega,
że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

XVII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych
na miniPortalu ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
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2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XVIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest
obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
3. Cena oferty stanowić będzie:
- cenę całkowitą podaną w ofercie,
4. Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:
- ryczałtowe.
5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
6. Informację w zakresie, o którym mowa w ust. 5 wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ –
formularz ofertowy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania
obowiązku podatkowego u zamawiającego.
XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich słownie i cyfrowo.
XX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

2.

Gwarancja i rękojmia

40%

2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
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a) W zakresie kryterium cena ocena nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert/wartość brutto w ofercie badanej x 60 pkt.
b) W zakresie kryterium gwarancji i rękojmi ocena nastąpi na podstawie oświadczenia w przedmiocie
długości terminu gwarancji i rękojmi. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji i rękojmi:
- 12 miesięcy – oferta otrzyma 0 pkt,
- 24 miesięcy – oferta otrzyma 30 pkt,
- 36 miesięcy – oferta otrzyma 40 pkt.
W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczenia w przedmiocie okresu oferowanej
gwarancji i rękojmi lub zaoferowania okresu rękojmi poniżej 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów
z wszystkich kryteriów.
4. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej łącznej punktacji, wezwie on wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są obowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający
wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 7 powyżej oferta podlega odrzuceniu,
a zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.
XXI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy: poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści
umowy na wezwanie Zamawiającego.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
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oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

XXII INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy określa
załącznik nr 8 do SWZ stanowiący wzór umowy.
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności określonych w § 17 wzoru umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w 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.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BP S.A. numer rachunku
59 1020 1042 0000 8502 0441 6947.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu)
należy zdeponować w:
Muzeum Niepodległości w Warszawie, ul. Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za
częściowo wykonane świadczenia.
8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez
zamawiającego przed podpisaniem umowy.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich
siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
- kwota gwarancji lub poręczenia,
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- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia,

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
XXIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ.
XXV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp
(art. 505–590).
XXVI POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVII WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE
ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY (ART. 95 PZP)
Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Załączniki do niniejszej SWZ:
1. opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami: planem sytuacyjnym i zaleceniami
konserwatorskimi,
2. wzór formularza ofertowego,
3. wzór oświadczenia dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4. wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
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5.
6.
7.
8.
9.

wzór oświadczenia wykonawcy jako administratora danych osobowych potwierdzający
stosowanie przez wykonawcę przepisów RODO,
wzór wykazu wykonanych usług,
wzór wykazu osób,
projektowane postanowienia umowy,
wzór oświadczenia dotyczącego wizji lokalnej
Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz
Jagodziński
Date / Data:
2022-05-10 14:40

…………….…………………………
(podpis Zamawiającego)

Warszawa 10 maja 2022 r.
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NR SPRAWY:

ZP.272.2/2022
Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą
Straceń - etap I dokumentacja”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Muru Carnota w
oparciu o:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
oraz kalkulacji inwestorskich w oparciu o:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym .
Zamawiający dysponuje zaleceniami wydanymi przez MWKZ.
Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinien zawierać:
1. - prace badawcze ( ekspertyza geotechniczna, pomiary sytuacyjno – wysokościowe skarpy muru i Bramy
prace badawcze ( ekspertyza geotechniczna, pomiary sytuacyjno – wysokościowe skarpy muru i Bramy
Straceń). Zakres w terenie ( skarpa od muru do ciągu pieszego od strony wschodniej muru)
 uzyskanie mapy do celów prawnych i opracowanie mapy do celów projektowych.
 projekt wzmocnienia i odtworzenia obsuniętych części skarpy.
 inwentaryzacja zieleni ( plan gospodarki zadrzewieniem w tym niezbędna wycinka drzew).
Zakres w terenie ( skarpa od muru do ciągu pieszego od strony wschodniej muru).
2. ekspertyzę konstrukcyjną i inwentaryzację budowli
3. program prac konserwatorskich
4. projekt budowlano – wykonawczy (remont odtworzeniowy). W ramach projektu należy przewidzieć
wykonanie iluminacji świetlnej obszaru Bramy Straceń, wraz z zasilaniem.
5. uzyskanie decyzji MWKZ i pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w Wydziale Architektury i
Budownictwa właściwego Urzędu Dzielnicowego.
Dokumentacja powinna być kompletna w odniesieniu do celu jakiemu ma służyć
Zamawiający informuje, że jest właścicielem nieruchomości na której położone są przedmiotowe budowle i
dysponuje prawem zarządzania nieruchomością na cele budowlane.
Załączniki:
- plan sytuacyjny
- zalecenia konserwatorskie.
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Załącznik nr 2 do SWZ – wzór formularza ofertowego
NR SPRAWY:

ZP.272.2/2022

Dane Wykonawcy (-ów):
nazwa:
…………………………..
adres:
…………………………..
email:
……………………………
ePuap:
……………………………
Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz
zamawiającego zamówienia publicznego na: „Rewitalizację muru Carnota na odcinku od Działobitni
w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja”
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego
zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian,
3. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi .................................
(netto) PLN (słownie: ............................................................... złotych) plus należny podatek
VAT w wysokości ......................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto.................................. PLN
(słownie: .................................................................................................... złotych),
4. oferuję termin gwarancji 12/24/36* miesięcy licząc od dnia podpisania bezwarunkowego,
ostatecznego protokołu odbioru wykonanych robót
*niepotrzebne skreślić
5. Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.
6. Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się
z Zamawiającym.
7. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
myśl art. 225 ustawy Pzp.
**niepotrzebne skreślić. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający
uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225
ustawy Pzp. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego,
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe
przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna
1.
2.
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do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji
Europejskiej.
Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza
50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
8.Oświadczam, że:
- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
- wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
- zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane
osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją,
informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielnie
zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie
o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy
zobowiązuje się każdorazowo poinformować Zamawiającego o wypełnianiu tego obowiązku
(skreślić, jeżeli nie dotyczy).
3) PODWYKONAWCY:
Oświadczam, że1:
a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;
b) powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

L.p.

Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy

Nazwa (firma) podwykonawcy

c) powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna,
odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega
na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
SWZ.
1
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Udostępnione zasoby

Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy

4) Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913):
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

..............................., dn. .......................

..................................................................
(podpis)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektroniczne
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Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
NR SPRAWY:

ZP.272.2/2022

ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot trzeci:
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja muru Carnota na
odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja”,
prowadzonego przez Zamawiającego Muzeum Niepodległości w Warszawie, oświadczam, co
następuje:
1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. IX SWZ.
2) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej
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Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
NR SPRAWY:

ZP.272.2/2022
ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot trzeci:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja muru Carnota na
odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja”,
prowadzonego przez Zamawiającego Muzeum Niepodległości w Warszawie, oświadczam, co
następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis)
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis)
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3.Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
4.Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej
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Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy jako administratora danych
osobowych
w rozumieniu RODO potwierdzający stosowanie przez wykonawcę przepisów RODO.
NR SPRAWY:

ZP.272.2/2022
ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 13 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)
zwanego dalej RODO,
DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRZEPISÓW
RODO
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja muru Carnota na
odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I
dokumentacja”prowadzonego przez Zamawiającego Muzeum Niepodległości w Warszawie,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że:
a) wypełniłem ciążące na mnie jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
b) wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem
i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej
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Załącznik nr 6 do SWZ – wzór wykazu wykonanych usług

NR SPRAWY:

ZP.272.2/2022

Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
L.p.: Przedmiot
zamówienia
(uwzględniający
zakres
świadczonych
usług, numer wpisu
obiektu do rejestru
zabytków):

Wartość
zamówienia:

Okres
realizacji
zamówienia:

Podmiot, na
rzecz którego
realizowana była
usługa:

Podmiot, który
realizował usługę

1.

W kolumnie „Podmiot, który realizował usługę/nazwa Wykonawcy” należy wskazać podmiot
(jego nazwę), który faktycznie realizował usługę. Może to być sam Wykonawca lub podmiot na
zasobach którego polegał Wykonawca realizujący usługę na zasadach określonych w art. 118
PZP
W załączeniu Wykonawca ma obowiązek przedstawić dowody (referencje, itp.) potwierdzające,
że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej
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Załącznik nr 7 do SWZ – wzór wykazu osób

NR SPRAWY:

ZP.272.2/2022

Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
WYKAZ OSÓB

Imię i
nazwisko

Wykształcenie

Uprawnienia

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
(daty realizacji
usług, wskazanie
obiektu oraz
Zamawiającego)

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobą

Zakres
wykonywanych
czynności

Oświadczam, że ww. osoby/osoba które/która będą/będzie brać udział w realizacji zamówienia,
posiadają/posiada wszelkie wymagane uprawnienia o których mowa w rozdziale IX SWZ.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej
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Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ............................. w Warszawie pomiędzy:
Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, NIP: 526-030-79-04,
Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 14/99,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………. z siedzibą w ……….. ul ………….. wpisaną do …………………….. prowadzonego przez
…………………, pod nr ………………
reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi również dalej łącznie „Stronami" lub pojedynczo „Stroną"
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.J. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą pod nazwą:
„Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą
Straceń - etap I dokumentacja”, została zawarta umowa o następującej treści;
§1 Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Muru Carnota na odcinku od Działobitni w
granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń.
2. Usługa realizowana będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy, opisem przedmiotu zamówienia (wraz z
załącznikami) oraz specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi
integralne części niniejszej Umowy oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
§2 Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę wskazaną w § 1 Umowy w terminie: do dnia 30
listopada 2022 r. od dnia zawarcia umowy w tym:
a) wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
kompletnym wnioskiem skierowanym do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o uzyskanie pozwolenia na podejmowanie prac przy zabytku: w terminie do dnia 30
września 2022 r., począwszy od dnia zawarcia umowy,
b) uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
podejmowanie prac przy zabytku oraz uzyskania decyzji Wydziału Architektury i
Budownictwa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie pozwolenia na wykonanie
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robót budowlanych w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. liczonym od dnia dokonania przez
Zamawiającego odbioru kompletnej dokumentacji o której mowa w podpunkcie a) powyżej.
§3 Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) wydanie osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictwa do występowania w imieniu
Zamawiającego w sprawach administracyjnych związanych z uzyskaniem określonych w umowie
wymaganych decyzji odpowiednich organów administracji państwowej i samorządowej,
b) wskazanie w dniu podpisania umowy osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego w
kontaktach z Wykonawcą,
c) dokonanie sprawdzenia wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w
terminie 3 dni od daty jej złożenia,
d) dokonanie protokolarnego odbioru Przedmiotu umowy,
e) zapłata wynagrodzenia za odebrany Przedmiot umowy.
§4 Obowiązki Wykonawcy
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami sztuki i należytą starannością.
2. Prace projektowej będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia.
3. W kontaktach z organami administracji publicznej, we wszystkich sprawach dotyczących realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca występować będzie w imieniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym
do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający w tym celu wyposaży Wykonawcę w stosowne
pełnomocnictwa, które przekazane zostaną Wykonawcy w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Zmawiającego, umożliwiających realizację zobowiązań Wykonawcy
wynikających z umowy, pod warunkiem że:
a) Wykonawca nie przedłoży do zatwierdzenia przez kompetentne organy władz żadnych
dokumentów, czy zmian do dokumentów, przed uprzednim uzyskaniem na nie pisemnej akceptacji
Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany wyrazić stanowisko w terminie do 5 dni roboczych od
dnia przedłożenia ich Zamawiającemu przez Wykonawcę. Brak stanowiska w tym terminie uważa się
za akceptację.
b) Wykonawca nie podejmie żadnych decyzji i nie będzie działać oraz nie zobowiąże Zamawiającego
w żadnej sprawie dotyczącej ustawowych czy finansowych zobowiązań, chyba że za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
a) przekazanie Zamawiającemu całego Przedmiotu umowy,
b) niezwłoczne usuniecie wad i usterek opracowań projektowych, zgłaszanych przez Zamawiającego,
c) niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu
umowy,
d) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów, planów i rysunków pozyskanych bądź
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy z wyłączeniem osób i instytucji związanych z
niniejszym procesem inwestycyjny,
e) udzielanie Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień na każde żądanie Zamawiającego, związanych z
przedmiotem umowy.
5. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszej
umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w terminie
określonym w § 2 ust. 1 lit a) w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz 1 w wersji elektronicznej.
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7. Jeżeli w dokumentach przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę zostaną znalezione błędy,
pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to będą poprawione
na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie.
§5 Wynagrodzenie
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
zgodnie z ofertą wykonawcy w wysokości ………………………. zł netto (słownie złotych:
………………) plus należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę …………. PLN brutto
(słownie złotych: …………………).
2. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi w dwóch częściach:
a) pierwsza część w wysokości 85% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni
licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do której załączona
będzie kopia protokołu odbioru dokumentacji projektowej podpisanego przez obie Strony niniejszej
umowy,
b) druga część w wysokości 15% wynagrodzenia w o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni
licząc od dnia uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót
budowalnych.
3. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1; sposób płatności będzie uzależniony od
harmonogramu realizacji inwestycji i zostanie określony w odrębnej umowie o nadzór autorski.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
do której załączona będzie kopia bezwarunkowego, ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu
umowy.
5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu
w banku Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a-108d ustawy o podatku od towaru i usług (t.j. Dz.
U. z 2019 poz. 1520).
7. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który widnieje na
tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§6 Przelew wierzytelności
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonywać przelewu (umowa
sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

1.
2.
3.
4.

§7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §5 ust. 1.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………… .
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonaną.
Strony ustalają, że:
a) 85% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i uznania przez Zamawiającego jej za
należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone protokołem bezusterkowego odbioru prac, o
którym mowa w § 10 ust. 1Umowy,
b) 15% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie
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rękojmi i gwarancji, lecz nie później niż po upływie 3 lat od daty protokołu odbioru końcowego
o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
§8 Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za terminowe
i jakościowe wykonanie niniejszej umowy, oraz skutki niewykonania lub niewłaściwego jej
wykonania z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..........miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany
przedmiot Umowy począwszy od dnia podpisania protokołu o którym mowa w § 10 ust. 1 Z tytułu
udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Przedmiotu
umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub
wynikający z przeznaczenia Przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz
z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej Przedmiot umowy.
4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy i
ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz
z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej Przedmiot umowy.
5. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu Umowy również po upływie okresu gwarancji
i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił go o wadzie przed upływem okresu gwarancji
i rękojmi.
§9 Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy siłami własnymi / przy pomocy
Podwykonawców, pod warunkiem, że Podwykonawcy ci będą bezpośrednimi wykonawcami prac
objętych umową i nie będą podzlecać tych robót dalszym podwykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
§10 Odbiór
1. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
Muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru przez
Wykonawcę. Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór projektu dokumentacji projektowokosztorysowej remontu Muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1,
wraz z Bramą Straceń z wyłączeniem usługi nadzoru autorskiego. Z czynności odbioru
Zamawiający sporządza protokół odbioru w dwóch egzemplarzach, zawierający jednoznaczne
stwierdzenie o przyjęciu przez Zamawiającego odpowiednio: projektu dokumentacji projektowokosztorysowej remontu Muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1,
wraz z Bramą Straceń, określenie jakości prac, wykaz ujawnionych wad i usterek, oraz terminy
wyznaczone na ich usunięcie i termin ponownego bezusterkowego odbioru prac.
2. Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 1
w terminie 3 dni i dokona odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach protokołu odbioru
końcowego.
3. Jeśli Wykonawca nie poprawi lub nie usunie wad w wymaganym terminie określonym przez
Zamawiającego:
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a) wady te zostaną uznane za wadę dokumentacji,
b) Wykonawca wyraża zgodę na poprawienie wadliwej dokumentacji lub jej wadliwej części
przez innego Wykonawcę,
c) Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego wadliwej dokumentacji
lub jej wadliwej części na koszt Wykonawcy.
4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie potrącenia wynagrodzenia z tytułu
wykonania zastępczego z kwotą wynagrodzenia określoną w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji lub w toku
jej przygotowania Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia wad w dokumentacji niezależnie od
wcześniejszych postanowień §12. W takim przypadku, jeśli Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
powstałe w dokumentacji wady, jest on zobowiązany do naniesienia stosownych zmian (poprawek) w
dokumentacji projektowej na swój koszt w terminie określonym przez Zamawiającego.
§11 Kary umowne
1. Strony wprowadzają kary umowne za nieprawidłowe wykonanie zobowiązań umownych.
Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:
a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
wskazanego w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub
w okresie rękojmi i gwarancji– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust.
1 umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady od daty wyznaczonej przez Zamawiającego
na jej usunięcie,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1 Umowy,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy wynosi 30% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
§12Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą Umową jest
…………
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą Umową jest
................... .
§13 Odstąpienie od Umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Ponadto, oprócz przypadku wymienionego w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących przypadkach:
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a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub przerwał realizację usług bez uzasadnionych
przyczyn i nie wykonuje przez okres dłuższy niż 15 dni pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiającego,
b) Wykonawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, po wezwaniu
przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego
terminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do sporządzenia protokołu z
wykonanych prac w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30
dni od daty powzięcia wiadomości o podstawach do jego wykonania.
§14 Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 5 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji na wszystkich znanych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1191
ze zm.) w dacie odbioru opracowanej dokumentacji, a w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
d) korzystania na własny użytek,
e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej Zamawiającego, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie
robót objętych dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy,
f) wyrażania zgody na konieczną ingerencję w projekt osób trzecich w przypadku nie wywiązania
się Wykonawcy z obowiązku koniecznej poprawy dokumentacji,
g) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.
2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach
poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.
3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które
zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez niego Przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na
wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy.
5. Jeżeli dokumentację powstałą w ramach umowy Wykonawca wykonał za pomocą podwykonawcy,
Wykonawca ma obowiązek uzyskać i przekazać Zamawiającemu od podwykonawcy prawa
autorskie na rzecz Zamawiającego w zakresie i na zasadach opisanych powyżej.
§15 Warunki zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp,
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b) zaistnienia konieczności zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli zaszły okoliczności,
których nie można było przewidzieć, jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane
okoliczności
nie
wynikają
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym przedłużającym się ponad terminy
ustawowe terminem uzyskania prawomocnej decyzji na wykonanie robót budowlanych pod
warunkiem, że nie wynika on z winy Wykonawcy;
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas Strony są zobowiązane do zmiany
stawki brutto w umowie, natomiast cenna netto wynagrodzenia pozostaje bez zmian;
d) Jeżeli nastąpią zmiany w Prawie budowlanym lub innych przepisach prawa mających
wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź wydanie niezbędnych do jego realizacji
decyzji administracyjnych.
3. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.).
4. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

1.

2.
3.
4.

§ 16 Poufność
W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca
zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie
wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji organizacyjnych, księgowych,
finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, dotyczących
Zamawiającego, lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca uzyska przy
wykonywaniu niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał lub ich
ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie, jednakże tylko
w niezbędnym zakresie.
Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby,
którym wykonanie swoich obowiązków powierzył.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających wpływ
na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przetwarzanych przez niego w ramach realizacji
niniejszej Umowy danych osobowych wyłącznie w celach określonych w Umowie i w tym zakresie
umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie i bez ograniczenia kontrolę procesu przetwarzania
i ochrony danych osobowych.

§ 17 Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”
Zamawiający, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Niepodległości w Warszawie,
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem email: iod@muzn.pl;
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
na podstawie przepisów ustawy PZP w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
zgodnie z pkt. 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania, w tym w szczególności w oparciu o przepisy ustawy. Odbiorcami państwa danych
będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które
na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej
Umowy;
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku
zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator
przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 18 Informacja publiczna i dane osobowe
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności przedmiot
umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej,
zawartych w umowie dotyczących go danych osobowych.
3. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wymienionych
w umowie i załącznikach, w celu realizacji umowy oraz ich archiwizacji i udokumentowania przez
Zleceniodawcę wypłaconych wynagrodzeń.
§19 Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przekazywanie wszelkich pism i dokumentacji wzajemnie przez Strony odbywa się
w siedzibie Zamawiającego.
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3. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego
rozwiązania.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, będący załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………………

……………………………………
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Załącznik nr 9 do SWZ
WIZJA LOKALNA
Wizja lokalna odbyła się w dniu ……………………… celem zapoznania się z warunkami realizacji
zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach
działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja” …………………….. z udziałem
……………………………. – przedstawiciela Wykonawcy: …………………………………
a
……………………………………..
Przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………..
Przedstawiciel Zamawiającego
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