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Zamawiający:          
ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.       
Ul. Wróblewskiego 1/5 
51-618 WROCŁAW 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA 

PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(DZ.U. Z 2019 R., POZ. 1843 ZE ZM.) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: 

 
PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO 

PRZY WYKONYWANIU ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn: 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ 

 Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” 

W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA 
 I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM 

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM 
ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU  

 
 
 
CPV: 71 52 00 00  - 9 USŁUGI NADZORU BUDOWLANEGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w  Biuletynie Urzędu Zamówień 
Publicznych  oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego  
www.zoo.wroclaw.bip-e.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  przy 
 ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu 

http://www.zoo.wroclaw.bip-e.pl/
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. 
 
Adres Zamawiającego 
 
Ul. Wróblewskiego 1-5 
51-618 WROCŁAW 
 
Nr telefonu:   (+4871) 348-30-24 
Nr faksu    (+4871)   348-37-68 
Adres strony internetowej www.zoo.wroc.pl 
     http://zoo.wroclaw.bip-e.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  z art. 10,  39 i nast. Ustawy 
 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r., 1843 
z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 
W niniejszym postępowaniu  poza  przepisami  ustawy Prawo zamówień publicznych 
mają zastosowanie  akty wykonawcze do niej, a w sprawach  nieuregulowanych w ww. 
aktach prawnych  przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane 
(Dz.U. 2019r., poz. 1186 z póź. zmianami) .  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CPV –  71 52 0000 – 6 Usługi nadzoru budowlanego 
    

1. Przedmiotem zamówienia jest  pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w 

branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych,  przy wykonaniu 

zadania  inwestycyjnego pn: „przebudowa i remont budynku ptaszarni wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” (dalej zadanie inwestycyjne) w 

ramach Projektu: „Termomodernizacja i przebudowa budynku ptaszarni z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii OZE i zachowaniem zabytkowego charakteru budynku”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka 

niskoemisyjna”, Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1. „Efektywność energetyczna w 

budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne 

Schemat nr 3.3.A. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej” (dalej projekt). 

http://www.zoo.wroc.pl/
http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/
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2. Przedmiotem zamówienia jest  w szczególności:  
a) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi w zakresie zapewniającym sprawne i płynne  

realizowanie zadania inwestycyjnego,  

b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami  oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

d) weryfikacja wniosków materiałowych Wykonawcy dotyczących materiałów, urządzeń, 

elementów lub sprzętu, 

e) sprawdzanie i odbiór  robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i 

przekazaniu ich do użytku, 

f) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez 

wykonawcę umowy z podwykonawcą, 

g) weryfikacja dokumentacji dołączonej przez wykonawcę do wniosku o zmianę umowy 

złożonego przez wykonawcę, żądanie jej uzupełnienia i niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego o wynikach ww. weryfikacji, 

h) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, jak też dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

i) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest 

Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę w 

okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach, 

j) współpraca z Zamawiającym, projektantem oraz wykonawcą robót budowlanych w 

zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie, doradzanie na 

rzecz Zamawiającego, 

k) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych 

trudnościach w ich realizacji - według potrzeb, a także na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

l) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych 

związanych z odbiorami robót, 

m) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
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n) dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających 

zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych, 

o) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego, 

p) stawianie się na terenie prowadzenia zadania inwestycyjnego bez dodatkowego 

wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, 

q) bycie w pełni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – 

niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne 

Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych (czas reakcji – zgodnie ze złożoną 

ofertą), 

 

3. Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim opisany jest w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załączniki nr 1-7  do SIWZ tj. w: 

1) Projekcie budowlanym podstawowym 

2) Projekcie budowlanym zamiennym  

3) Projekcie wykonawczym zamiennym   

4) Specyfikacjach technicznych (STWiOR)  

5) Decyzji – Nr 3032/2017 z dnia 12.06.2017 r. Prezydenta Wrocławia zatwierdzającej 

projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i 

remont budynku ptaszarni na terenie ogrodu zoologicznego przy ul. Wróblewskiego we 

Wrocławiu Pozwoleniu na budowę  

6) Decyzji zmieniającej  Nr 1072/2019 z dnia 15.03.2019 r. Prezydenta Miasta Wrocławia 

zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia Nr 3032/2017  

z 12.06.2017 r.  

7) Audycie energetycznym  

oraz w projekcie umowy – załącznik nr 8 

 

4. Zamawiający oświadcza, iż w zakresie realizacji umowy, nie występują czynności, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 2974 r. – Kodeks pracy (Dz.U, z 2019r., poz. 1040) . 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 Zamawiającynieprzewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6i 

7Pzp. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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 Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia  od dnia podpisania umowy  do  faktycznego 

zakończenia zadania inwestycyjnego (przewidywany termin to 06.09.2020r. ) 

wykonania odbioru robót  i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (decyzja ostateczna). 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ  PODSTAWY 

WYKLUCZENIA 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone  przez Zamawiającego   

w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ 

b) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa  w art. 24 ust 1  

pkt  12-23 i  ust 5 pkt 1; 

       Poza obligatoryjnymi podstawami wykluczenia określonymi w art. 24 ust. 1  

pkt 12) – 23) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje także podstawę wykluczenia 

 z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 

149, 398, 1544 i 1629) 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. 1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). 

 

      Zamawiający wykluczy  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, 

o których mowa w art. 24  ust. 1 pkt 12) – 23) lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy 

Pzp; 

 

c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) 

oraz 16)-20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
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naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. c powyżej. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu  

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu  dotyczące: 

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań w 
zakresie spełnienia tego warunku 

- Sytuacji ekonomicznej  lub finansowej – Zamawiający nie określa wymagań w 
zakresie spełnienia tego warunku, 

- Zdolności technicznej lub zawodowej–Zamawiający wymaga spełnienia 
warunków określonych w pkt 3 poniżej. 

 
3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,  o których mowa  

w ust. 2: 

 
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej  

 
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 
3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub  

zawodowej, jeżeli wykaże,  że: 

A) W okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał 

należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje 

należycie)  co najmniej dwie różne  usługi wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 

budynków , o powierzchni użytkowej min. 2000m3  każda, w tym co najmniej: 

- jedną usługę  dotyczącą budynku wpisanego do rejestru zabytków  (nadzór 
wielobranżowy nad robotami budowlanymi z uwzględnieniem wymogów 
konserwatorskich) 
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- jedną usługę  dotyczącą robót polegających na poprawie efektywności 
energetycznej obiektu  
 

B) Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi 

uprawnienia  budowlane bez ograniczeń  do nadzorowania robót budowlanych:  

 Koordynator Nadzoru  – Inspektor nadzoru  w branży 

architektonicznej   – wskazana osoba powinna: 

 posiadać uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w branży architektonicznej ,  

 posiadać minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

inspektora nadzoru lub kierownika budowy, w tym w tym okresiepełnić 

funkcję nadzoru w branży architektonicznej nad co najmniej 1 zadaniem 

inwestycyjnym polegającym na budowie, przebudowie, rozbudowie lub 

remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków. 

 

 Inspektor Nadzoru  w branży konstrukcyjno-budowlanej wskazana 

osoba powinna: 

 posiadać uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez 

ograniczeńw branży konstrukcyjno-budowlanej,  

 posiadać minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

inspektora nadzoru lub kierownika budowy, w tym w tym okresie pełnić 

funkcję nadzoruw branży konstrukcyjno-budowlanej nad co najmniej 1 

zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie, przebudowie, 

rozbudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków.  

 
 Inspektor nadzoru  w branży instalacyjnej  w zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 

wskazana osoba  powinna: 

 posiadać uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w branży  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych,  

 posiadać minimum5 –letnie doświadczenie zawodowe  na stanowisku 

inspektora nadzoru  lub kierownika budowy, w tymw tym okresie pełnić 

funkcję nadzoru w branży  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychnad co najmniej 1 

zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie, przebudowie, 

rozbudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków,  

 

 Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

 i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych 

 i kanalizacyjnych  - wskazana osoba powinna:  
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 posiadać uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez 

ograniczeń  w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych , 

 posiadać minimum  5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

inspektora nadzoru lub kierownika budowy, w tym w tym okresie pełnić 

funkcję nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad co 

najmniej 1 zadaniem polegającym na wykonaniu instalacji sanitarnych. 

 

 Inspektor  nadzoru w branży instalacyjnej  w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych -wskazana osoba powinna:  

 posiadać uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych , 

 posiadać min.  3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

inspektora nadzoru lub kierownika budowy w tym w tym okresie pełnić 

funkcję nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych nad co najmniej jedną  robotą budowlaną w 

ww. specjalności w zakresie wdrożenia systemu zarządzania energią  

w budynku/budynkach. 

 
Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie  

uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie budowlanym i rozporządzeniu 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). 

 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

 
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 3 pkt 3) 

powyżej oceniane będzie łącznie tj. wykazane przez Wykonawców zdolności 

techniczne i zawodowe są sumowane. 

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  

 ust 3 pkt 3) powyżej, polegać na zdolnościach technicznych  lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów  musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował  niezbędnymi   zasobamitych podmiotów, w szczególności  

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; w 

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

 
b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp; 

 
c) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu  o którym mowa  w 

niniejszym ust. 5, 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, o których mowa wyżej w ust. 3 pkt 

3). 

 
d) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

Publicznych będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów które określają  

w szczególności: 
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- 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 usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 
 

6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć  podwykonawcom oraz podać firmy tych podwykonawców. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg reguły 

spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez  Wykonawcę oświadczenia i 

dokumenty. 

8. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego  z warunków opisanych powyżej  

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 

 
1. Do oferty  Wykonawca dołącza: 

 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia dot. spełnienia warunków 

określonych w SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. Informacje 

zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory 

oświadczeń stanowią załączniki 9 i 10 do SIWZ 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 

a) w celu wykazania  braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) Pzp oraz spełniania , w 

zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt 1) powyżejoraz 

b) składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w 

rozdziale V ust. 3 pkt 3) SIWZ, w celu oceny czy wykonawca polegając na 

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobamiw stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów. Powyższy dokument powinien określać w szczególności:  

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(22(a))&cm=DOCUMENT
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i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

ii. sposób wykorzystania zasobówinnego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

iii. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

iv. 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. 

(Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 15 do SIWZ). 
 

3) W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt 1) powyżej w zakresie braku podstaw do 

wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w 

rozdziale V ust. 3 pkt 3) SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 3) SIWZ składa 

pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w imieniu 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z 

Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków, o których 

mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 3) SIWZ.Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

2. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni 
od  zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której 
mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp,,  przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze 
złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 12 do SIWZ)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
składa każdy z Wykonawców. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie  Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

terminie 5 dni od daty wezwania ,  aktualnych  na dzień złożenia, oświadczeń 

lub dokumentów określonych poniżej,  potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
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1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącegozdolności technicznej lub zawodowej  Wykonawca  złoży: 

. 
a) wykaz usług wielobranżowego  nadzoru inwestorskiego wykonanych,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których  usługi 

zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów  określających  czy te usługi  

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać  tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ ); w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego tj, odpowiedzialnych za nadzorowanie wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do 

dysponowania tymi osobami ( wzór stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ)  

 
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 
 

a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp - 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 

24 ust. 1 pkt 13), 14),21) ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert; 

b) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp - oświadczenia 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności  wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 
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c) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22) ustawy Pzp - Oświadczenia 

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegana się o zamówienie publiczne;  

d) w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp - Odpisu  z 

właściwego  rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

4. Wykonawca, mający siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza  terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a)  ust. 3 pkt 2) lit. a) rozdziału VI – składa informację z odpowiedniego rejestru 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 

w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. 

b) w ust. 3 pkt 2) lit d) rozdziału VI – składa dokument  lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, żę nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) i b) powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje 
dokumentów, o których mowa w lit a) i/lub b)powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. Dokument/-y, o którym/-ych mowa w zdaniu poprzednim powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 2) lit a) VI Rozdziału w zakresie , 

składa dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, w zakresie określonym w 
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art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje 

się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem  

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokument/-y, o którym/-ych mowa w zdaniu poprzednim 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty 

określone w ust. 3 pkt 2) lub ust. 4 lub ust. 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 
7. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów 

dokumenty określone w ust. 3 pkt 2) lub ust. 4 lub ust. 5 składa każdy z tych 

podmiotów. 

 
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawyz dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 

r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 

 
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ustępach powyżej 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający  pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli 

oświadczenia lub dokumenty określone w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku 

obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 

 
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ustępach powyżej potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
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ustawy Pzp, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 

są one aktualne. 

 
VII. INOFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW; WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem 

lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 

poniżej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) – przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty lub oświadczenia, o 

których mowa w ww. rozporządzeniu – składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych 

w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

5. Oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25 a ustawy Pzp oraz 

pełnomocnictwa Wykonawcy składają pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego zaleca się, by Wykonawca 

posługiwał się numerem sprawy określonym w SIWZ tj.: 14/PN/U/2019. 

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: ZOO WROCŁAW sp. z o.o.  

ul. Wróblewskiego 1-5, WROCŁAW ( 51 – 618)  „Zamówienia Publiczne”. 

8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
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z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną winny być 

kierowane na adres: 

 k.banach@zoo.wroc.pl (w sprawach formalnych) lub  

 w.jankowiak@zoo.wroc.pl  (w sprawach merytorycznych),  

 lub  faksem na numer: (71) 348-37-68. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 

38 ustawy Pzp).  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w  ust. 9 .W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 

niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć 

treść informacji zawierającej  późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest: 

w kwestiach formalnych – Krystyna BANACH; 
w kwestiach merytorycznych – Wojciech JANKOWIAK. 

14. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. 

 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Termin związania ofertą  wynosi30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie  o oznaczony okres, nie dłuższy  

jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje zatrzymania wadium 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Wykonawcy przystępując do postępowania zobowiązani są do wniesienia  wadium  

w  wysokości 3.900,00 zł(słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100) 

2. Wadium należy wnieść przed upływem  terminu składania ofert. 

 

mailto:k.banach@zoo.wroc.pl
mailto:w.jankowiak@zoo.wroc.pl
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3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 

a) pieniądzu 

b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 

2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018r, poz. 110,650,1000,1669 z póź. zm.) 

 
4. Wadium  wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

 
a) dla przelewów krajowych: 

 PKO BP S.A.  I O/WROCŁAW  , 
Nr rach.  61 1020 5226 0000 6102 0416 4208  

z dopiskiem:  Wadium – dot. PN:  PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO 
NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY WYKONYWANIU ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO pn: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU 
PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” – 14/PN/U/2019 
 
 

b) dla przelewów zagranicznych:  
PKO BP S.A.  I O/WROCŁAW, SWITF: BPKOPLPW, 
Nr IBAN  PL 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208   
z dopiskiem:   Wadium –– dot. PN:  PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO 
NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY WYKONYWANIU ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO pn: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU 
PTASZARNI WRAZZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 
Zaleca się aby  dowód wniesienia wadium załączyć do oferty  
 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu (przelewem bankowym) Zamawiający będzie uważał 

za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana/zaksięgowana na 

rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w oryginale. 

 

 
7. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: ZOO Wrocław Sp. z o.o.,  

ul. Wróblewskiego 1-5, 51 - 618 Wrocław i zdeponować w Sekretariacie 

Zamawiającego. 
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8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie 
gwarancji/poręczenia, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z 
obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji 

(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib: 

Beneficjentem poręczenia/gwarancji jest: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o., ul. 

Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

poręczeniem/gwarancją, 

3) kwotę wadium, 

4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania 

ofertą, 

5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji 

jeżeli Wykonawca: 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie 

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

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
b) którego oferta została wybrana: 

 
i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 

ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy zostanie odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z 

dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych 

czynności proceduralnych. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
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11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

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

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

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

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
X. SPOSÓB PRZYGOTWANIA OFERTY  

 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Wykonawcy wraz z ofertą składają się następujące dokumenty: 

1) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, 

2)  oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit a) – w 

zakresie podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca polega – 

jeżeli dotyczy; 

3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit b) – 

jeżeli dotyczy; 
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4) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę – 

jeżeli jest podpisywana przez pełnomocnika; 

5) w przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6) oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę celem zastrzeżenia 

informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i 

udowodnienia  ww. okoliczności – jeżeli Wykonawca zastrzega takie 

informacje; 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  na całość zamówienia.  

4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (z własnoręcznym 

podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej).  

5. Oferta winna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu,  

opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: 

 
 

ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. 
Ul. Wróblewskiego 1-5 

51-618 WROCŁAW 
 

OFERTA NA USŁUGĘ  PEŁNIENIA WIELOBRANŻOWEGO NADZORU 
INWESTORSKIEGO PRZY WYKONYWANIU ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn: 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ  Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” 

NR 14/PN/U/2019 
 

Nie otwierać przed dniem 03 grudnia 2019 r. do godz. 9.15 
 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona w 

języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

składane w toku postępowania powinny być sformułowane w języku polskim. 

Dokumenty sformułowane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język 

polski.  

7. Ofertę powinna być sporządzona w sposób trwały (np.: na maszynie do pisania, 

komputerze lub długopisem).  

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/-y upoważnioną/-e do 

reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.  

9. Zaleca się, aby każda poprawka w treści oferty była parafowana przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji. 

10. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe zdekompletowanie. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do 

składania ofert. Zmiany oferty należy złożyć wg takich samych zasad jak ofertę.  

Oprócz oznaczeń, jak w ust. 5 koperty/opakowania ze zmianą oferty muszą być 



 
Projekt pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku Ptaszarni z zastosowaniem nowoczesnych technologii OZE i zachowaniem zabytkowego 

charakteru budynku 

 

 

21 

 

dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury wprowadzenia zmian, zostaną dołączone do 

oferty. 

12. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. 

Koperty zawierające oświadczenie, o którym mowa w zdaniu drugim powinny, oprócz 

oznaczeń jak w ust. 5, zawierać napis „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, 

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Wykonawca  zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzega powinny być 

załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 

odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

– nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

  
 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariacie Zarządu Spółki) –  

ul. Wróblewskiego 1-5,51-618  WROCŁAW. 

 
2. Termin składania ofert upływa dnia  03 grudnia 2019 r. o godz. 09.00. 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Zamawiający niezwłocznie zwróci  Wykonawcom oferty złożone po terminie. 

5. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich 

złożenia 

 o godz. 09.15  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wróblewskiego -1-5 

weWrocławiu, budynek administracji pok. nr 6 Ip. 

6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 
1. Rodzaj przyjętej formy wynagrodzenia \ ceny  – wynagrodzenie ryczałtowe, płatne  

w równych częściach w odstępach miesięcznych. 

2. Cenę oferty netto/ brutto należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

pełnych groszy. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała żadnym 

negocjacjom. Nie dopuszcza się wariantowości cen – obowiązuje tylko jedna cena. 

3. Cenę oferty  (wynagrodzenie) należy podać w Formularzu oferty (wzór - 

Załącznik nr 11 do SIWZ) w złotych polskich, w wartości netto i brutto, z 

wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (z dokładnością do 1 grosza). 

4. Cena podana w Formularzu oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji umowy, tj. obejmować 

całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym (wzór – 

Załącznik nr 11 do SIWZ): 

 

 Kwotę wynagrodzenia netto, podatku VAT i brutto 

 Czas reakcji na zgłoszenie  

6. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę wartość wynagrodzenia (cena)  

brutto. Wszystkie ewentualne rabaty i upusty, które Wykonawca może 

zastosować wobec Zamawiającego, powinny być zawarte w cenach 

określonych w ofercie. 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania wynagrodzenia (ceny) w kilku 

wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku 

przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

1)Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami: 

 - Cena oferty (C)brutto – 80% 

- Doświadczenie osób  wskazanych do pełnienia funkcji Koordynatora nadzoru-   
16% 

- Czas reakcji na zgłoszenie -4%  

2) Kryterium Cena (C) - oznacza cenę(wynagrodzenie ryczałtowe) brutto za 
wykonanie w całości przedmiotu zamówienia. W niniejszym kryterium oferta z 
najniższą ceną (wynagrodzeniem) za wykonanie przedmiotu zamówienia  otrzyma 
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maksymalną ilość punktów - 80 pkt, natomiast pozostałe oferty  uzyskają wartość 
punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

W
Cb

Cn
C   

 
C - liczba punktów w kryterium ceny (wynagrodzenia)  za wykonanie w całości 

przedmiotu zamówienia 
Cn - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych 
Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 80 

 
3)  Dodatkowe doświadczenie (ponad wymagane minimum) osoby wskazanej 

do pełnienia funkcji Koordynatora Nadzoru – Inspektora Nadzoru w branży 

architektonicznej.  W związku ze specyficznym charakterem  inwestycji i robotami 

budowlanymi z różnych branż  Zamawiający uznał, iż istotne znaczenie dla realizacji 

zamówienia będzie miało doświadczenie zawodowe ww. osoby. 

Punkty w tym kryterium  zostaną przyznane w skali od 1 do 16 punktów  

Zamawiający przyzna punkty za wykazanie się doświadczeniem w zakresie pełnienia 

nadzoru w branży architektonicznej nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na 

budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru 

zabytków. 

 

W niniejszym kryterium Wykonawca który,  wykonał  największą ilość zadań 

określonych powyżej otrzyma 16 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy uzyskają 

wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

Db 
D1= ------- x W 

  Dn 
 

D1- liczba punktów w kryterium doświadczenie  
Dn–najwyższa liczba wykonanych zadań  
Db–liczba wykonanych zadań w badanej ofercie  

W - waga = 16 
 

3) Czas reakcji  na zgłoszenie –Wykonawca  wskaże w ofercie  czas reakcji inspektora 
nadzoru  inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w 
czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy  i/lub w 
konsultacjach z Zamawiającym, na zgłoszenie telefoniczne lub pocztą elektroniczną z 
dokładnością do 30 minut, z zastrzeżeniem że minimalny czas reakcji wynosi 90 min,  
W niniejszym kryterium Wykonawca, który wykaże najkrótszy czas reakcji otrzyma 
maksymalną ilość punktów - 4 pkt, natomiast pozostałe oferty  uzyskają wartość 
punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
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Tn 
T2= ------- x W 
  Tb 

 
T2- liczba punktów czas reakcji na zgłoszenie   
Tn–najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie  
Tb–czas zgłoszenia w badanej ofercie   

W - waga = 4 
 

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą liczbę 
punktów w oparciu o przyjęte kryteria, tj. Zamawiający obliczy łączną wartość 
punktową dla poszczególnych ofert wg wzoru: 

No = C + D + T 

gdzie: 

No – łączna liczba punktów w kryteriach 

C – punkty uzyskane przez daną ofertę w kryterium Ceny(wynagrodzenia)  

D – dodatkowe (ponad wymagane doświadczenie ) Koordynatora nadzoru  

T – punkty uzyskane przez daną ofertę w czas reakcji na zgłoszenie  

5. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

 
XIV. .INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, a 

także zamieści tę informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; w przypadku zabezpieczenia 

wnoszonego w formie gwarancji, jej wzór Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Gwarancja winna zostać 

podpisana przez uprawnione do tego osoby, których umocowanie wynikać 
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będzie z załączonych do gwarancji dokumentów (pełnomocnictwa, odpis z 

KRS); 

2) kserokopię umowy regulującej współpracę – jeżeli została wybrana oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą pełnić funkcje 

inspektorów nadzorów; 

4. Wszystkie kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2) i 3) powinny być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 może zostać potraktowane 

jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie 

zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  w 

wysokości  10% ceny całkowitej(brutto) podanej w ofercie, najpóźniej 

w dniu podpisania umowy  zgodnie z art. 147 – 151 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  może być wniesione w: 

a) pieniądzu 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 powinno 

zostać wpłacone przelewem na rachunek  bankowy Zamawiającego 

 

Nr rach.  61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 
 

 i zaksięgowane na tym rachunku najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, zabezpieczenie musi być 

bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób 

trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia 

powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla danej formy, określonych 

przepisami prawa): nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, 

oznaczenie (numer postępowania), określenie przedmiotu postępowania, 
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określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy 

oraz okres rękojmi za wady). 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form wyżej wymienionych w ust. 2. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz powinno zabezpieczać  roszczenia 

Zamawiającego  tzn. termin ważności  winien upływać 30 dni po terminie 

realizacji umowy – określonym w specyfikacji jako termin wykonania 

zamówienia.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt  prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

 
XVI. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 
 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo określone w dziale VI ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) 
 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO 

 

1. Zmawiający zgodnie z art. 13 ust 1 -3 rozporządzeniaz dnia 27 kwietnia 2016r.  

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 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 osobowych) (D. Urz. UE L119 z 04.05.2016), 

zwanym dalej RODO Zamawiający informuje, że:  

 

2. Administratorem danych osobowych jest  ZOO WROCŁAW Sp. z o.o z siedzibą we 

Wrocławiu (51-618)  ul. Wróblewskiego 1-5, tel. +48 71 348 30 24,  

fax +48 71 348 37 68. 

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. jest  

Pani Monika TYBOROWSKA, e-mail: iod@zoo.wroc.pl 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z 
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przeprowadzeniem postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr 14/PN/U/2019 pn:PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO 

NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY WYKONYWANIU ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn: 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA 

 I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU  ”. 

 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie Pzp. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy Pzp 

oraz na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz 1330 ze zm.). 

6. Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane, zgodnie z art. 125 ust. 4 lit d 

oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp. 

8. W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Na podstawie art. 15 RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych. 

10. Na podstawie art. 16 RODO  przysługuje prawo do sprostowania  lub uzupełnienia 

danych osobowych. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16RODO, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

12. Na podstawie art. 18 RODO przysługuje  prawo żądania od Administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
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14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  

15. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje  prawo do usunięcia 

danych osobowych. 

16. Nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO. 

17. Na podstawie art. 21 RODO  nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

18. Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych których dane przekazuje Zamawiającemu  i których 

dane pośrednio pozyskał. Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych których dane przekazuje 

Zamawiającemu  i których dane bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że 

Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 

z udziałem  w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje  Wykonawców do złożenia 

oświadczenia o wypełnieniu przez nich obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO. (Załącznik nr 16)  

19. Zgodnie z art. 8a ust. 5 Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem 

Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są 

dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o 

odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 

przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej  oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora 

kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a w przypadku udostępnienia protokołu z postępowania 

już zakończonego wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
1.- 7. Dokumentacja projektowa : 1.PROJEKT BUDOWLANY, 2. PROJEKT BUDOWLANY  

        ZAMIENNY, 3a.T WYKONAWCZY ZAMIENNY – CZĘŚĆ OPISOWA, 3b.PROJEKT  

WYKONAWCZY ZAMIENNY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA, 4.STWiOR, 5.DECYZJA - 
        POZWOLENIE NA BUDOWĘ,6. DECYZJA ZMIENIAJĄCA, 7.AUDYT ENERGETYCZNY 

8) Projekt umowy 
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9)   Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

10)   Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia 

11) Formularz ofertowy 

12)  Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej  

13)   Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia  

14)   Wykaz wykonanych robót 

15)   Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

16) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  


