
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa  i  adres  Zamawiającego: Mościckie  Centrum  Kultury  w  Tarnowie  Mościcach  
ul.  Traugutta  1,  33-101  Tarnów,  tel.  0-14 633  46  00,  fax  0-14 633  10  52,  e-mail: 
sekretariat@mck.tarnow.pl,  zwany  w  dalszej  części  „Zamawiającym”,  zaprasza  Wykonawców  do 
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 
kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla robót budowlanych.

Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  „Prawo  zamówień 
publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kładki technicznej-oświetleniowej zlokalizowanej nad 
widownią sceny głównej w siedzibie MCK”.
Kody CPV: 45223200-8, 31500000-1, 45310000-3.
Zakres robót polega na budowie kładki technicznej oświetleniowej i obejmuje między innymi:

a) budowę pomostu,
b) dostawę i montaż na pomoście urządzeń (reflektorów, głowic ruchomych, itp.),
c) podwieszenie pomostu do rusztu z belek stalowych, modernizacja dojść do kładki,
d) zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowych,  zabezpieczenie  przeciwpożarowe 

konstrukcji pomostu
e) montaż próbny i pomiary geodezyjne,
f) inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą,  inwentaryzację  branżową,  instrukcję 

ochrony p.poż obiektu.
2. Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny 
z zasadami  wiedzy  technicznej  i  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych dla tego typu obiektów, łącznie z robotami towarzyszącymi.
3.1. Roboty  prowadzone  będą  przy  czynnym  obiekcie  MCK,  dlatego  wszystkie  prace  należy 

wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, nie uszkodzić 
istniejącego wyposażenia przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie 
wykonywania prac jak i przy organizacji placu budowy.

3.2.  Po  zakończeniu  robót  należy  uporządkować  teren  i  naprawić  wszelkie  szkody  powstałe 
wyniku realizacji zamówienia.

3.3. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie dokumentacji  projektowej opracowanej 
przez An Archi  Group s.c. T. Kasprowicz, K. Kasprowicz, R. Zadorożny, K. Odziomek, ul.  
Chorzowska 64, 44-100 Gliwice.

3. Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są: projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz jako materiał pomocniczy 
przedmiary robót. 

4. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty zgodnie 
z dyrektywą 89/106/EWG, które będą wymagane przy odbiorze końcowym.

5. Zaleca  się,  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  terenu  budowy  i  jego  otoczenia.  Koszty 
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

6. Wykonawca  winien  sprawdzić  zgodność  otrzymanego  od  Inwestora  przedmiaru  z  warunkami 
terenowymi.  W przypadkach wątpliwych,  na podstawie art.  38 ust.  1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do 
dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty 
protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy  przez  Wykonawcę  do  daty  protokolarnego  oddania 
budowy (odbioru końcowego robót).

8. Organizacja robót prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z wymogami BHP oraz ppoż.
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9. Zamawiający wymaga udzielenia  min. 36 miesięcy rękojmi (gwarancji  jakości) na wykonany 
przedmiot  zamówienia  –  roboty  budowlane  i  zamontowane  urządzenia  -  licząc  od  daty 
protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót.

10. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca składa w ofercie oświadczenie 
o czasie  udzielonej  rękojmi  (gwarancji  jakości)  na  wykonane  roboty  budowlane  oraz  na 
zamontowane urządzenia.

11. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw producentów, marek bądź znaków 
towarowych  Zamawiający  dopuszcza  materiały  równoważne, tj.  o  parametrach  technicznych, 
jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nie prowadzące do 
zmiany technologii.

II. Termin realizacji zamówienia: 18.10.2010 r.

III. Informacje ogólne
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zgodnie z art.  82 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć  tylko 

jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
8. Zamówienie  może  być  realizowane  z  udziałem podwykonawców  z  tym,  że  Wykonawca  jest 

zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) 
zamierza powierzyć Podwykonawc(y/com) do wykonania. Pozostałe roboty Wykonawca realizuje 
własnymi siłami. 

9. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawc(y/ców) ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  określone 
w     art.     22 ust. 1 ustawy, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający dokona  oceny spełniania  warunku na  podstawie  analizy treści  oświadczenia  - 
rozdz. VI ust. 1 pkt 1) SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat  
(liczy się data wpisu do dziennika budowy lub zgłoszenia o zakończeniu budowy) przed upływem 
terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  
minimum  1 robotę  budowlaną  w zakresie  oświetlenia  scenicznego  lub  techniki  scenicznej o 
wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000 zł brutto. 

Zamawiający  wymaga  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  .  



W przypadku,  gdy Wykonawca w przetargu polega na wiedzy i  doświadczeniu - zasobach innego  
podmiotu (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) podmiot ten  
musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów musi wynikać, że roboty  
budowlane  zrealizowane  przez  ten  podmiot  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  
budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści  dokumentów 
i oświadczenia - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ.

3) dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia.
Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponuje:
a)  minimum  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjno–budowlanej,  posiadającą  minimum  3-letnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej powyżej specjalności. Osoba 
ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. 
b)  minimum  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych, 
posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej 
powyżej specjalności. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót. 

Jeżeli  Wykonawca  w  przetargu  (niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  stosunków  
z innymi podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów - osobach zdolnych do wykonania  
zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami.  
Przedstawia  w  tym celu  pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do  oddania  mu  do dyspozycji  osób
z  uprawnieniami  jak  wskazano  wyżej,  na  okres  korzystania  z tych  osób  przy  wykonywaniu  
zamówienia.

Dopuszcza się możliwość łączenia kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku 
rodzajów uprawnień.

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści  dokumentu 
i oświadczenia - rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 3) SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - rozdz. VI 
ust. 1 pkt 1) SIWZ.

2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  wykażą  brak  podstaw  do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie  
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści  dokumentów 
i oświadczeń - rozdz. VI SIWZ.

3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie  
chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania i odrzuceniem oferty.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Przystępujący do przetargu składa pisemną ofertę w języku polskim. Oferta musi zawierać: 

1.1. Formularz oferty sporządzony wg wzoru załącznika nr 1.
1.2. Dokumenty i oświadczenia – rozdz. VI ust. 1 pkt 1) – 3) i ust. 2 pkt 1) – 4).

2.  Przygotowana  według  powyższych  wskazówek  oferta,  oświadczenia  i  dokumenty,  które 
sporządza Wykonawca  muszą  być  podpisane  przez osobę(y)  uprawnioną(e)  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy.
W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z przedłożonego w ofercie 
dokumentu – rozdz. VI ust. 2 pkt 2) SIWZ, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne 
upoważnienie (pełnomocnictwo).



3.  Pełnomocnictwa  złożone  do  przetargu  mają  być  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do 
zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy.  Pełnomocnictwo należy 
przedstawić  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie.  Pełnomocnictwo 
w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.

4.  Wykonawcy  przygotowując  oferty  winni  zastrzec,  które  informacje  stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 
4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Brak zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta  
zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę.

VI.  Informacje  o  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  
publicznych Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy – według załącznika nr 2,

2)  wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy 
i doświadczenia,  wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że  
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 3 do SIWZ,

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych  przez  nich  czynności  oraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 
osobami – według załącznika nr 4.
W  przypadku,  gdy  Wykonawca  w  przetargu  (niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących 
stosunków z  innymi  podmiotami)  polega  na  zasobach innych  podmiotów -  osób zdolnych  do 
wykonania  zamówienia,  zobowiązany  jest  przedstawić  pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do 
oddania mu do dyspozycji osób, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 
ustawy Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy - według załącznika nr 6,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wg załącznika nr 6.

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
4) oświadczenia i dokumenty określone w ust. 1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  (nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert), potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie  
ogłoszono upadłości.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  zastępuje  się  je  dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 



zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
(wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 pkt 1) i 2) (także w przypadku, gdy są 
uzupełniane  w  wyniku  wezwania  Zamawiającego)  składane  są  w  formie  oryginału  lub  kopii  
potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  -  z  zastrzeżeniem ust  4.  Dokument  
potwierdzający wniesienie wadium składany jest w formie określonej w rozdziale IX.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia oraz w przypadku,  
gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 2),  
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art.  26 ust.  2b ustawy Prawo 
zamówień  publicznych,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

6.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.2. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
6.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.4. Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę, przy czym 

wymagane dokumenty wskazane w rozdziale VI ust. 2 pkt 2) składa każdy z Wykonawców.
6.5. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust.  1 pkt.  1) i ust.  2 pkt 1) powinny być 

złożone z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 Pzp i podpisane przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do jego reprezentowania.

6.6. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez 
konsorcjum,  gdy  przynajmniej  jeden  z  członków  konsorcjum  będzie  spełniał  wymagany 
warunek samodzielnie. 

6.7. Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  dysponowania  osobami  zdolnymi  do 
wykonania  zamówienia  gdy  przynajmniej  jeden  z  członków  konsorcjum  będzie  spełniał 
wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

6.8. Do oferty konsorcjum załączy dowód wniesienia wadium.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca  winien  określić  cenę  za  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia  określonego 
w rozdziale I SIWZ, na który składana jest oferta, poprzez wycenę wszystkich elementów robót  
w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 

2. W  cenie  należy  ująć  roboty  i  czynności  uznane  przez  Wykonawcę  jako  niezbędne 
do prawidłowego wykonania pełnego zakresu robót, w tym koszty związane z organizacją robót.

3. Koszt  zorganizowania i  rozbiórki  czasowego zaplecza budowy Wykonawca pokryje  w ramach 
kosztów własnych.

4. Podana w ofercie cena pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – 
cena ryczałtowa.

5. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. 
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

VIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z  
podaniem znaczenia tych kryteriów 

1. Oferty oceniane będą wg kryterium:

Lp. Nazwa kryterium Podstawa oceny Waga



- znaczenie w %

1. Cena kwota brutto w zł 100

na podstawie wzoru:
P = Z : Y x 100

gdzie:
P – liczba punktów,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.

2.  O  wyborze  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  w trybie 
określonym w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca  obowiązany jest  do  wniesienia  wadium w terminie  wyznaczonym  do 
składania ofert w wysokości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto:  Kredyt Bank, Oddział w 
Tarnowie,  Nr  80  1500  1748  1217  4004  5323  0000,  z zaznaczeniem  na  dowodzie  wpłaty: 
„Wadium – budowa kładki technicznej-oświetleniowej”.
4. Wadium  wnoszone  przelewem  musi  znaleźć  się  na  rachunku  bankowym 
Zamawiającego  nie  później  niż  w  dniu  i  w  godzinie  składania  ofert.  Dowód  potwierdzenia 
wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej  niż pieniądz  oryginał dokumentu 
należy złożyć  do  dnia  i  godziny składania  ofert  w  Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie 
Mościcach,  33-101  Tarnów,  ul.  Traugutta  1,  Sekretariat, natomiast  kopię  dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium dołącza Wykonawca do oferty. 
6. Zamawiający  zwraca  wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie  po  wyborze 
oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
7. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania  
jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie 
określonym przez Zamawiającego.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 
prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  koszty  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w 
art.  46 ust.  5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  oraz jeżeli  Wykonawca w odpowiedzi  na 
wezwanie,  o którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  ustawy  nie  złoży  dokumentów  lub  oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika  
to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ustala  się  w  wysokości  5%  wartości  brutto 

wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie 

roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  zaś  70%  wniesionego  zabezpieczenia  przeznacza  się  na  
gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.



4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie 
później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie może  być  wniesione w jednej  lub kilku formach,  o których mowa w art.  148  
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy wniesione  w pieniądzu winno być  przelane  na 
konto Zamawiającego:  Kredyt  Bank,  Oddział  w Tarnowie, Nr  80 1500 1748 1217 4004 5323 
0000, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Budowa kładki technicznej-oświetleniowej”.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
lub  bankowej  musi  zapewniać  wypłatę  kwoty  gwarantowanej  bez  sprzeciwu  i  na  pierwsze 
wezwanie uprawnionego z gwarancji.

 
XI. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania  

ofert.
2.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 

ofertą,  z  tym że Zamawiający może  tylko  raz,  co najmniej  na  3 dni  przed upływem terminu 
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem 
okresu ważności  wadium albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest  
po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 
XII.  Osoby  uprawnione  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami,  informacja  o  sposobie 

porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń 
i dokumentów

1. Osobą uprawnionym do kontaktów z oferentami  jest  Pan Janusz Merchut,  Mościckie Centrum 
Kultury, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 00, 14 633 46 08.

2. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia (art.  38. ust.  1 ustawy).  Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem terminu  składania  ofert,  pod warunkiem,  że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

4. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmienić  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Dokonaną  zmianę  przekazuje 
niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację,  oraz  zamieszcza  na 
stronie internetowej.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści  
taką informację na stronie internetowej.

6. W  przypadku  dokonywania  zmiany  ogłoszenia  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o  zmianie 
ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  niezwłocznie  zamieści  informację 
o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 

7. Wszelkie wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,  
faksem lub drogą elektroniczną (nr faksu 14/633 10 52, e-mail: sekretariat@mck.tarnow.pl).

8. Zamawiający nie  zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców w celu wyjaśnienia  wątpliwości 
dotyczących specyfikacji.

 
XIII. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert
1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Budowa kładki technicznej-oświetleniowej” należy 

składać  w  Mościckim  Centrum  Kultury  w  Tarnowie  Mościcach,  33-101  Tarnów,  ul. 
Traugutta 1, Sekretariat, do dnia 17 września 2010 r., godz. 1200.



2. Za moment  złożenia  oferty uważa się  datę  i  godzinę jej  dotarcia  do miejsca  składania  ofert.  
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie 
zwrócone.

3. Do momentu upływu terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty,  
bądź w celu rezygnacji  z  udziału w postępowaniu,  bądź w celu jej  modyfikacji  (na przykład  
w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego jej złożenia przed upływem terminu.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego,  tj.  w  Mościckim  Centrum  Kultury,  33-101 
Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/ w dniu 17 września 2010 r., godz. 1215.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
1. Środki  ochrony  prawnej  określone  w  Dziale  VI  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  

odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  wobec  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.

3. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,

4. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy
1. Umowę  zawiera  się  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą 
elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie.

2. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia  
przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  wyroku  lub  postanowienia  kończącego  postępowanie 
odwoławcze.

3. Propozycję  umowy,  podpisaną  przez  swoich  uprawnionych  przedstawicieli,  Zamawiający 
przedłoży Wykonawcy.

4. Przed  podpisaniem umowy Wykonawca  zobowiązany będzie  do  ubezpieczenia  kontraktu  na 
kwotę  nie  mniejszą  niż  wartość  złożonej  oferty,  na  cały  okres  realizacji  zamówienia.  
Ubezpieczone od zdarzeń losowych muszą zostać w szczególności roboty, obiekty budowlane,  
urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome  związane  z  wykonywaniem robót.  Ponadto  polisa 
musi  obejmować  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz  następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z  
prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi. Kopia polisy, potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem  przez  Wykonawcę,  stanowić  będzie  załącznik  do  umowy.  Ochrona  z  tytułu  
ubezpieczenia  musi  obejmować  wszystkich  uczestników zamówienia  objętego  przedmiotową 
umową, w tym podwykonawców.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
na realizację zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XVII. Postanowienia końcowe



W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie 
Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz w Kodeksie cywilnym.

Tarnów, dnia 2 września 2010 r.
Załączniki: 

 druk – oferta – załącznik nr 1
 druk – oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2
 druk – wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3
 druk – wykaz osób – załącznik nr 4
 projekty budowlano–wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary 

robót – załącznik nr 5
 druk – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 6
 wzór umowy – załącznik nr 7



Wzór Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

…............................................................................................. data ……..……….
Nazwa i adres wykonawcy 

(w przypadku konsorcjum podać nazwy i adresy
 wszystkich członków konsorcjum)

Niniejszym  składamy  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  wykonanie  zadania  p.n.  „Budowa  kładki  technicznej-oświetleniowej 
zlokalizowanej nad widownią sceny głównej w siedzibie MCK”.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę brutto: ........................................................................

................................................................................................................................................................

2. Składniki cenotwórcze, stanowiące podstawę do wyliczenia ceny oferty:
2.1. wartość roboczogodziny …….. zł
2.2. koszty pośrednie …..….%
2.3. zysk ……..%,

3. Oświadczamy, że:
a) zamówienie wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie do 18.10.2010 r.
b) okres rękojmi (gwarancji jakości) na wykonane roboty i zamontowane urządzenia wynosi  

………..…… miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót.
c) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy według 

załączonego projektu.
d) pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.
e) następujące  części  niniejszego  zamówienia  zostaną  powierzone  podwykonawcom 

(Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy):

Lp. Nazwa/opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

f) korespondencję należy kierować pod adres:

Nazwa 
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
E-mail

…………………………………………………………………
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-

prawnych w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 2

Wzór

…………………..……………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa kładki technicznej-oświetleniowej zlokalizowanej nad widownią sceny głównej 
w siedzibie MCK”

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
„Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) oświadczam/y, że 
spełniamy warunki realizacji zadania jw. dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonywania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………………………………
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-

prawnych w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 3

Wzór

……………………………….………….
Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp. Przedmiot zamówienia
(rozdz. IV ust. 1 pkt 2 SIWZ)*

Wartość 
zamówienia

(kwota 
brutto w zł)

Data wykonania
Miejsce 

wykonaniarozpoczęcie
(dd/mm/rrrr

)

zakończenie
(dd/mm/rrrr

)

1. ……………………………………
……………………………………

2. ……………………………………
……………………………………

…………………………………………………………………
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-

prawnych w imieniu Wykonawcy

Uwaga:

Należy wykazać minimum 1 robotę budowlaną w zakresie oświetlenia scenicznego lub techniki scenicznej  
o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000 zł brutto. Zamawiający wymaga załączenia dokumentów 
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i     prawidłowo ukończone  .

 



Wzór Załącznik nr 4
………………….………..………………..

Nazwa i adres Wykonawcy
Wykaz osób*

Imię i nazwisko
Posiadane kwalifikacje 

zawodowe, wykształcenie
/uprawnienia budowlane - 

rozdz. IV ust. 1 pkt 3) SIWZ/

Doświadczenie
należy wskazać doświadczenie 

zawodowe w latach 

Zakres 
wykonywanych czynności

Wykonawca polega 
na zasobach 
innego/ych 

podmiotu/ów – należy 
wpisać TAK lub NIE**

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 
(zasobami) 
- osobą***

1 2 3 4 5 6

..…………..……

…………..…..…

Uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-
budowlanej
Nr uprawnień ……………………….

Doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi: 

…….… lat/lata

Kierownik budowy 
w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej
………………. …………..

..…………..……

…………..…..…

Uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych 
Nr uprawnień………………………

Doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi: 

…….… lat/lata

Kierownik robót 
w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych.

………………. …………..

………………………………………………..................................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

Uwaga:* Należy wypełnić wszystkie kolumny w tabeli, z wyjątkiem kol. nr 4.
** Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego/ych podmiotu/ów wpisuje słowo „TAK” oraz załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu 
do dyspozycji osób z uprawnieniami i doświadczeniem jak wskazano wyżej, na okres korzystania z tych osób przy wykonywaniu zamówienia.. Jeżeli   Wykonawca dysponuje   
własnymi pracownikami wpisuje słowo „NIE”. 
*** W przypadku, gdy składający ofertę w rubryce wpisze: „umowa o dzieło” dodatkowo musi wskazać, czy wykonawca dzieła postaje z nim w stosunku pracy.



Załącznik nr 6
................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Budowa kładki technicznej-oświetleniowej zlokalizowanej nad widownią sceny głównej 
w siedzibie MCK”

oświadczam,  że  nie  podlegam wykluczeniu  z  postępowania  z  powodu  niespełnienia  warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)*.

…………………………………………………………………
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-

prawnych w imieniu Wykonawcy

* art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 

została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 

którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych  
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne,  które  prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem 
o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących  pracę zarobkową,  
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za  
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo  
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;



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


	W przypadku, gdy Wykonawca w przetargu polega na wiedzy i doświadczeniu - zasobach innego podmiotu (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów musi wynikać, że roboty budowlane zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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