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Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Wykonanie robót budowlano – remontowych

budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora”

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków

Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa

kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa

kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i

rozwój zasobów kultury).
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów

kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
Ogłoszenie nr 530740-N-2019 z dnia 2019-03-28 r. 
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Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, krajowy numer

identyfikacyjny 27838500000000, ul. ul. Krupówki  10 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.muzeumtatrzanskie.pl 

Adres profilu nabywcy: 

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

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

Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Malopolskigo

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
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zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://www.muzeumtatrzanskie.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Tak 

http://www.muzeumtatrzanskie.pl

 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Adres: 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Krupówki 10 34-500 Zakopane
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

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

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano – remontowych

budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą:

„Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w

ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków

Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa

kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego

i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów

kultury). 

Numer referencyjny: ADM.270-2/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa i

remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora” w ramach projektu

pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego

w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś

priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury). Adres inwestycji dla

zadania: Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b, 34-500 Zakopane (budynek wpisany do

Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego pod numerem rejestru A 1119/M. W

zakres zamówienia wchodzą w szczególności: 1) remont konserwatorski z przebudową; 2) wymiana

instalacji; 3) rozbiórki; 4) wykonanie odwodnienia opaskowego budynku; 5) zagospodarowanie terenu

wraz z zielenią i małą architekturą; 6) remont wnętrz ze zmianą funkcji projektowanych pomieszczeń,

koordynacja/przygotowanie kluczowych elementów pod montaż aranżacji wystaw (wyjścia gniazd

elektrycznych, ewentualne wnęki etc.) – spójność z projektem aranżacji wystaw; 7) wykonanie

dokumentacji powykonawczej; 8) wykonanie innych czynności wynikających z SIWZ i załączników do

niej. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45212320-5

45212313-3

45212311-9

45223000-6

45261000-4

45400000-1

45300000-0

45332000-3

45331000-6
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45310000-3

45311000-0

45310000-3

45311000-0

45312000-7

 

 

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

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

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

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

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2019-11-04   lub zakończenia: 2019-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do końca

grudnia 2019 r. od daty przekazania terenu budowy, który to fakt nastąpi 04.11.2019 r. Zamawiający

planuje wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jeśli uzyska stosowne zgody w zakresie umowy o

dofinansowanie, jednakże nie dłużej niż na okres 10 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż: 1

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600.000,00zł. 2

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 2.500.000,00zł. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy: O udzielenie zamówienia

może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali, co

najmniej 2 roboty budowlane łącznie o wartości nie mniejszej niż 1 800 000 zł brutto, w tym: a)

przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę, przebudowę lub remont budynku o kubaturze min.

1500 m3, obejmujące swoim zakresem roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji c.o.,

wod-kan, klimatyzacji i elektrycznej; b )przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę, przebudowę

lub remont budynku wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze min.1500 m3, obejmujące swoim

zakresem wielobranżowe roboty budowlane; c) przynajmniej jedno zadanie dotyczyło budynku o

konstrukcji drewnianej. 2. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, personelu

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia O

udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował, co

najmniej następującymi osobami: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,

spełniającą, co najmniej następujące wymagania: - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - posiadająca co

najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją

kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, spełniającą, co najmniej

następujące wymagania: - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych; - posiadająca, co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale
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w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. c) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót

sanitarnych, spełniającą co najmniej następujące wymagania: - posiadającą uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; -

posiadająca, co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego

instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami. Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278)

oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów

regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im

uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej)(Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).. Zamawiający dopuszcza

łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji

odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji. Powyżej wskazane osoby będą skierowane przez

wykonawcę do realizacji zamówienia. 

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

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

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

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, chyba, że Zamawiający posiada te

dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych (dotyczy np.

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej). 2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego

informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy

składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, do której należy inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę oraz, w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Dokumenty dołączane do oferty: 1. Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów

przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp– jeżeli Wykonawca w celu



28.03.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8e294284-ac82-41c1-b8d3-931388ab1bba

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8e294284-ac82-41c1-b8d3-931388ab1bba 10/19

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych

podmiotów. 2. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w

celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1 Ogłoszenia, w stopniu niezbędnym

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z

ofertą następujących dokumentów (w szczególności zobowiązania), z których będzie wynikać: 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy inne podmioty, na zdolności,

których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których

wskazane zdolności dotyczą. 2)Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć

wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający

wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że

spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w

przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 1. wykaz robót budowlanych

odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt III.1.3 Ogłoszenia, wykonanych w okresie

ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o

których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, odpowiednio do warunku

określonego w pkt III.1.3 Ogłoszenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do

SIWZ. 3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, odpowiednio do warunku

określonego w pkt III.1.2. Ogłoszenia. 4. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiednio do treści warunku określonego w pkt

III.1.2 Ogłoszenia. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1 Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio

wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób,

złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta wykonawcy,

który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą,

wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4.1

Ogłoszenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, lub odpowiadające im dokumenty określone w pkt 1-2 powyżej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

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

katalogów elektronicznych:

Nie 

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

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

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

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
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Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

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

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

dodatkowe doświadczenie kierownika robót budowlanych 30,00

Gwarancja 10,00

 

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
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Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Niezależnie od innych przesłanek umożliwiających zmianę niniejszej umowy, wskazanych w jej treści i w

treści SIWZ, Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian umowy: 1) zmiana terminu

realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności mających bezpośredni

wpływ na realizację przedmiotu Umowy i stanowiących przeszkodę w realizacji robót (np.

ponadprzeciętnie niekorzystne warunki atmosferyczne, opóźnienie w uzyskaniu decyzji

administracyjnych warunkujących przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót, konieczność usunięcia

wad Dokumentacji projektowej, które ujawniły się dopiero na etapie realizacji umowy, wstrzymanie robót

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy z przyczyn nie

zawinionych przez Wykonawcę, wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

dokumentacji technicznej urządzeń, niedostępność mediów (które w normalnym trybie były dostępne na

terenie budowy), awarie, konieczność opracowania projektu zamiennego, wstrzymanie robót przez organy

administracji, konieczność wykonania badań archeologicznych lub konserwatorskich, konieczność

wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych itp.), jeśli te okoliczności nie są zawinione przez

Wykonawcę – termin może ulec zmianie o czas odpowiadający wpływowi tych przeszkód na czas

niezbędny na ukończenie przedmiotu zamówienia, 2) zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym

wykonania robót zamiennych czy zmiany technologii wykonania robót, o ile zmiana taka: a) jest

korzystna dla Zamawiającego i/lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy lub b)

wynika z konieczności dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa

lub c) jest uzasadniona ze względów technicznych, w tym wynika z przeprowadzonego nadzoru

autorskiego, w szczególności gdy konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych
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rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane dokumentacji projektowej i

STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub d) umożliwi poprawę jakości lub e) wynika z

niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, a

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub f)

wynika z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji bądź nowszej technologii

wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub g)

dostosowuje sposób wykonania umowy do odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej i

STWIORB: warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) lub warunków

terenowych (w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych

obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.),skutkujących niemożliwością

zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; Zmiany określone powyżej

będą dostosowywać sposób wykonania przedmiotu umowy do potrzeb wynikających z opisanych

powyżej okoliczności. 3) zmiana w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego.

Zmiana może dotyczyć, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ,

powierzenia podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy

oraz zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem zgodności takiej zmiany z

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) ograniczenie zakresu realizowanych robót. W takim

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Dla potrzeb

pomniejszenia wynagrodzenia w takich sytuacjach pomocnicze zastosowanie znajdować będą

zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 3 umowy; 5) zmiany ceny –

w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia

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

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez wykonawcę. Zmiany w tym zakresie mogą być dokonane poprzez dostosowanie ceny

do nowej stawki podatku od towarów i usług lub do nowego poziomu kosztów wykonania zamówienia

wynikającego ze zmian wysokości czynników, o których mowa w lit. b i c, o ile Wykonawca wykaże

wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia, 6) w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1

Ustawy Pzp. 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

W związku z tym, że część dokumentów, o których mowa w pkt III.2 Ogłoszenia, zawiera informacje w

szczególności techniczne dla których Zamawiający wymaga zachowania ich poufności, Zamawiający na

podstawie art. 37 ust. 6 ustawy Pzp nie będzie udostępniać ich na stronie internetowej (nie dotyczy

dokumentu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – załącznika nr 4 do SIWZ). Dokumenty te będą

udostępniane Wykonawcom drogą elektroniczną w archiwum rar z hasłem. Archiwum to i hasło zostaną

przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną lub zostaną nagrane w siedzibie Zamawiającego na nośnik

dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wykonawcę u Zamawiającego pisemnego

oświadczenia, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, że Wykonawca

wykorzysta te informacje wyłącznie w celach związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu i

że zachowa je, jako poufne, a także, że wyegzekwuje zachowanie ich poufności od swoich pracowników i

podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w przygotowaniu oferty Wykonawcy w niniejszym

postępowaniu. 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

Data: 2019-05-10, godzina: 12:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

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

postępowaniu 

> polski 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
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przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


