Instrukcja dla Wykonawcy dotycząca sporządzenia wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji:
I. Żądane oświadczenia i ich forma
1. Wniosek należy złożyć według formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Wykonawca załącza do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz niepodlegania wykluczeniu (załączniki nr 2 i 3), a
także wykazy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i przyznania
Wykonawcy punktów w ramach kryteriów selekcji (załączniki nr 5-7) . Informacje zawarte w
ww. oświadczeniach i wykazach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji.
2. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
3. Oświadczenia podpisuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Wykonawcy przedstawią wniosek w oryginale.
5. Wniosek - pod rygorem jego odrzucenia - musi być napisany w języku polskim (zgodnie z
art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek, we własnym imieniu lub w imieniu
innego Wykonawcy/ów.
7. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia (w formie np. konsorcjum) pod warunkiem, że ich Wniosek spełniać będzie
następujące wymagania:
- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
- wypełniając formularz wniosku, jak również inne dokumenty powołujące się na
Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
pełnomocnika.
8. Wniosek i załączniki do wniosku (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii
ewentualnych dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
9. Zamawiający zaleca, by każda strona wniosku (wraz z załącznikami do wniosku) były
ponumerowane kolejnymi numerami.
10. Zamawiający zaleca, aby wniosek wraz z załącznikami był zestawiony w sposób
uniemożliwiający jego samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz
uniemożliwiający zmianę jego zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. cały
wniosek Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć
wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.)
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku (w tym załącznikach do wniosku) muszą
być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) wniosek.
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp wnioski
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
dnia poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503
z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania wniosków zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
II. Miejsce oraz termin składania wniosków
1. Wniosek wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jego treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność.
2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana
według poniższego wzoru:
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………
oraz napis:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Wykonanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej i robót
budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie
na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej”
Znak sprawy: KDK/ZP/09/1/2017
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem
Wykonawcy.
4. Wniosek należy złożyć do dnia 03 października 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego, w recepcji.
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.
6. Konsekwencje złożenia wniosku niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie wniosku jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania wniosków w terminie
określonym w niniejszej instrukcji) ponosi Wykonawca.
7. Wniosek złożony po terminie zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy bez otwierania.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosków, zmienić wniosek pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak
składany wniosek, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty
oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu wniosku Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany,
zostaną dołączone do

wniosku.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosków, wycofać wniosek pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu wniosku.
Powiadomienie o wycofaniu wniosku musi być złożone według takich samych zasad jak
składany wniosek, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy, wnioski wycofane nie będą otwierane.
UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający
prawo osoby podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.
III. Poleganie na potencjale osób trzecich
1. W zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie:
1.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
1.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
1.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
1.6 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
-czy podmiot, 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.
IV. Zawartość wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i terminy
składania dokumentów

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawiera :
1) wypełniony Formularz zawierający dane Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1;
2) pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie (jeśli dotyczy)1;
3) oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu i
kryteriów selekcji oraz niepodlegania wykluczeniu, załączniki nr 2 i 3;
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy);
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w zakresie o którym
mowa w pkt III 1.6;
6) Wykaz wykonanych w ciągu 5 lat robót budowlanych w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu, załącznik nr 5,
7) Wykaz wykonanych w ciągu 3 lat usług projektowych w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu, załącznik nr 5a;
8) Wykaz wykonanych w ciągu 5 lat robót budowlanych w celu uzyskania punktacji
w ramach kryterium selekcji, załącznik nr 6,
9) Wykaz wykonanych w ciągu 3 lat usług wykonania projektów ekspozycji lub
wystaw muzealnych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu i w celu uzyskania punktacji w ramach kryterium selekcji, załącznik
nr 7;
10) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 51 ust. 1a Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeśli Wykonawca nie należy do
żadnej grupy kapitałowej – może złożyć przedmiotowe oświadczenie razem z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć odpowiednią treść na oświadczeniu
(załącznik nr 4). Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej powinno być złożone przez
każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
V. Uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień wniosek wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

1

Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie
ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika
musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie
przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub
dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia wniosek Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
VI. Opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych, gdy liczba
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż
określona w ogłoszeniu o zamówieniu. Liczba wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert wstępnych
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 3 wykonawców.
Ocenie punktowej podlegać będzie jedynie zdolność zawodowa wykonawcy.
2. W ramach kryterium selekcji Zamawiający oceniać będzie wykonanie należycie robót
budowlanych i usług wykonania projektów wystawienniczych ekspozycji lub wystaw
muzealnych w następującym zakresie:
Wykonawca wykonał należcie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane obejmujące swoim zakresem
remont/renowację/przebudowę/rewitalizację obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej
1 500 m3 (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych), wpisanego do rejestru zabytków.
Zakres prac w ramach każdej z robót budowlanych musiał obejmować co najmniej: roboty
konstrukcyjno-budowlane, roboty wykończeniowe oraz roboty związane z instalacjami
sanitarnymi i elektrycznymi.
oraz
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał należycie projekt, w którego zakres wchodziło opracowanie projektu wykonawczego
ekspozycji lub wystawy muzealnej zawierający szczegółowe rysunki techniczne stanowisk i
eksponatów ich rozmieszczenie w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, kolorystykę,
specyfikację materiałową, opisy funkcjonowania eksponatów interaktywnych, schematy
instalacji elektrycznych i informatycznych eksponatów i stanowisk, a także projekty
elementów multimedialnych stanowisk, obejmujący powierzchnię nie mniejszą niż 150 m2. .
3. Selekcja zostanie przeprowadzona w oparciu o liczbę usług i robót budowlanych ujętych w
załączniku nr 6 i 7 do Instrukcji dla Wykonawcy dotyczącej sporządzenia wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji.
4. Zamawiający, za każdą wykonaną robotę budowlaną j/w i usługę j/w przyzna Wykonawcy
po 1 punkcie.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i
doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu ponad wymóg minimalny jw., Zamawiający nie
będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w punktacji w ramach oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu (nie będzie przyznawał dodatkowych punktów).
6. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów o
kolejności decydować będzie sumaryczna wartość wykonanych robót budowlanych w

zakresie przedmiotowym spełniającym kryterium selekcji zdolności zawodowej Wykonawcy
przyjęte przez Zamawiającego.
7. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest większa niż
3, zamawiający zaprosi do składania ofert 3 wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny
spełniania kryterium selekcji dotyczącego zdolności zawodowej. Gdy liczba Wykonawców,
którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału
w postępowaniu nie przekroczy 3, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych
wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8. Po dokonaniu oceny zdolności zawodowej wszystkich wykonawców spełniających warunki
udziału w postępowaniu stworzona zostanie „ lista rankingowa”.
9. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
10. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z
postępowania o udzielenie zamówienia.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 1

DANE IDENTYFIKUJĄCE WYKONAWCĘ

Nazwa zamówienia

Nazwa i siedziba Zamawiającego

Nazwa Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców, gdy podmioty
ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia

„Wykonanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej i
robót
budowlanych rewaloryzacji i
adaptacji domu ludowego w
Jeziornie
na cele muzealne Muzeum
Wycinanki Polskiej”

Konstanciński Dom Kultury
Mostowa 15, 05-510 Konstancin –
Jeziorna
NIP: 123-069-43-37, REGON:
001077625
tel.:22 484 20 20
e-mail:
biuro@konstancińskidomkultury.pl
http://bip.konstancinskidomkultury.pl

Adres Wykonawcy

Powiat
Telefon
Faks
e-mail
REGON
Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy
Wykonawca jest wpisany do KRS2
Wykonawca jest wpisany do CEIDG
Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą
działalności gospodarczej
Status innego rodzaju……………………………

Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia (imię, nazwisko, stanowisko)

Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _________ do ________ - stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.3)
Wniosek niniejszy wraz z załącznikami składamy na _________ kolejno ponumerowanych
stronach.
Załącznikami do niniejszego Wniosku są:
1. …………………………………………………………;
2. …….…………………………………………….………;
3. ……………………………………………………………

2
3

Niepotrzebne skreślić.
o ile dotyczy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I
KRYTERIÓW SELEKCJI
Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
........................................................................................................................................
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE
Na
pn.:

potrzeby

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

postępowania

o

UDZIAŁU

udzielenie

W

POSTĘPOWANIU

zamówienia

publicznego

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych
rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki

Polskiej” nr sprawy: KDK/ZP/09/1/2017 prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu ………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez zamawiającego w
zamówieniu i w Rozdziale VI pkt 2 Instrukcji dla Wykonawcy dotyczącej
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji
zawodowej potwierdzonej wykazem robót budowlanych i usług wymienionych
nr 6 i 7 do Instrukcji dla Wykonawcy.

ogłoszeniu o
sporządzenia
tj. zdolności
w załączniku

…………………., dn. ....................... .................................................................
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu ………………. (wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………..,
zakresie: …………………………………………

w

następującym

…………………………………………………………………………………………………………………

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

(wskazać

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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z
Wykonawców
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o
których mowa w Instrukcji dla Wykonawcy dotyczącej sporządzenia wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji , w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Dotyczy to także wszystkich
pracowników technicznych, którzy nie należą do przedsiębiorstwa Wykonawcy, w
szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku robót
budowlanych- tych do których Wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie
robót budowanych.

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
........................................................................................................................................

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
pn.:

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych
rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki
Polskiej” nr sprawy: KDK/ZP/09/1/2017 prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

z

postępowania

na

podstawie

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie
wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z
Wykonawców
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o
których mowa w pkt III Instrukcji dla Wykonawcy dotyczącej sporządzenia
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów

Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, 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 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy jeżeli:

1) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzo nym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości
zawarł
układ
zatwierdzony
prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn. zm.8);
2) Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
3) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Załącznik nr 4
UWAGA! Dokument wypełnia Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1a
ustawy Pzp

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................
.................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
.................................................................................................................................

Oświadczenie

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót

budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum
Wycinanki Polskiej” nr sprawy: KDK/ZP/09/1/2017, dalej jako ”Postępowanie”, w związku z
art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), oświadczamy, że:
1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*
2. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, z wykonawcą/wykonawcami, którzy w
tym postępowaniu złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu*
3. należymy do grupy kapitałowej
postępowaniu złożyli wnioski o

z wykonawcą/wykonawcami, którzy w tym
dopuszczenie do udziału w postępowaniui

przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi
wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. *
* niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez podmioty
występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.
Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli
odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.
Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej skreśla pkt. 2 i 3 przedmiotowego
oświadczenia. W takiej sytuacji niniejsze oświadczenie może być złożone razem z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

__________________ dnia _________ r.
.............................................................
(data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT* ROBÓT BUDOWLANYCH
(w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu)

Pełna nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................

Termin realizacji
zamówienia
L. p.

Przedmiot zamówienia
[od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr]

Robota
Robota budowlana
budowlana
dotyczyła budynku
dotyczyła
wpisanego do rejestru
obiektu
zabytków
kubaturowego
TAK/NIE
niemieszkalne
go
(wpisać odpowiednio)
TAK/NIE
(wpisać
odpowiednio)

Jeśli TAK, to

Jeśli TAK, to należy
podać także nr wpisu
do rejestru zabytków

Wartość robót
budowanych (w
ujęciu brutto,
wyrażona w PLN)
Nazwa i adres
Zamawiającego

należy podać
także
kubaturę
obiektu

*)

jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

....................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5a
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG PROJEKTOWYCH
(w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu)

Pełna nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................

Usługa
Termin realizacji
zamówienia
L. p.

Przedmiot zamówienia

dotyczyła
obiektu
kubaturowego
niemieszkalne
go

[od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr]

TAK/NIE
(wpisać
odpowiednio)

Usługa dotyczyła
budynku wpisanego
do rejestru zabytków
TAK/NIE (wpisać
odpowiednio)
Jeśli TAK, to należy
podać także nr wpisu
do rejestru zabytków

Nazwa i adres
Zamawiającego

Jeśli TAK, to
należy podać
także
kubaturę
obiektu

*)

jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

....................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT* ROBÓT BUDOWLANYCH
(w celu uzyskania punktacji w postępowaniu)

Pełna nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................

Termin realizacji
zamówienia
L. p.

Przedmiot zamówienia
[od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr]

Robota
budowlana
dotyczyła
obiektu
kubaturowego
niemieszkalne
go
wpisanego do
rejestru
zabytków
(należy podać

Wartość robót
budowanych (w
ujęciu brutto,
wyrażona w PLN)

Nazwa i adres
Zamawiającego

kubaturę
obiektu oraz
nr wpisu do
rejestru
zabytków)

*)

jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

....................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG WYKONANIA PROJEKTÓW EKSPOZYCJI LUB WYSTAW MUZEALNYCH
(w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu i uzyskania punktacji w postępowaniu)

Pełna nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................

Przedmiot zamówienia

L. p.

(usługa
dotyczyła wykonania projektu
wykonawczego ekspozycji lub wystawy
muzealnej – podać powierzchnię
wystawienniczą)

Termin realizacji
zamówienia
[od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr]

Nazwa i adres
Zamawiającego

*)

jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

....................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

