Ogłoszenie nr 520855-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie: Renowacja zabytkowego dworu
Kraszewskich w Romanowie
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
Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, działania 7.1
Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
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
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 Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, krajowy
numer identyfikacyjny 10996500000000, ul. Romanów 25 , 21-518 Sosnówka, woj.
lubelskie, państwo Polska, tel. 0-83 3793014, e-mail muzeum_kraszewski@op.pl, faks 0-83
3793014.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumkraszewskiego.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
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 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)
Tak
www.muzeumkraszewskiego.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.muzeumkraszewskiego.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
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:
pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 SIWZ
Adres:
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka
(sekretariat)
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: Renowacja zabytkowego dworu
Kraszewskich w Romanowie
Numer referencyjny: MR.271.1.2019
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:
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: Zakresem przedmiotu zamówienia objęto następujące,
najbardziej pilne prace budowlano-remontowe dotyczące: - remont elewacji - remont muru
przy podjeździe - rampy, -remont podjazdu – nawierzchni z cegieł - remont schodów
zewnętrznych Uszczegółowiony zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - naprawa i
renowacja tynków elewacji - malowanie elewacji, - remont cokołu z piaskowca - renowacja
stolarki drewnianej - ocieplenie pomieszczenia pod schodami zewnętrznymi - remont
posadzek z piaskowca - wymiana zewnętrznych drzwi drewnianych - remont muru (rampy)
przy podjeździe - remont nawierzchni podjazdu - remont schodów zewnętrznych (wymiana
posadzki schodów, wymiana obłożenia schodów, wymiana balustrad, naprawa murów,
wykonanie żelbetowego spocznika, malowanie elementów otynkowanych). Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje także: - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania

części piwnicy z przeznaczeniem na pomieszczenie usługowo-handlowe (roboty rozbiórkowe,
podłoża i posadzki, stolarka drzwiowa. Tynki renowacyjne, izolacja pozioma
przeciwwilgociowa, roboty malarskie, roboty instalacyjne c.o., wod-kan, wyposażenie) wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych w piwnicy wraz z wymianą stolarki
okiennej i drzwi zewnętrznych wejściowych od strony południowej piwnicy, wykonanie
opaski odwadniającej budynku (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, stolarka okienna i
drzwiowa, izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych, opaska i chodnik) remont oraz wymiana podłóg w części budynku muzeum - wyposażenie w meble
pomieszczenia biblioteki W roku 2018 Zamawiający odstąpił z winy wykonawcy od umowy
na roboty budowlane realizowane w ramach projektu: „Renowacja zabytkowego dworu
Kraszewskich w Romanowie” – Protokół z inwentaryzacji wykonanych robót , a także
kosztorys powykonawczy stanowią załącznik do SIWZ Szczegółowy zakres robót opisany
jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje również wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Jeżeli w
dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości
materiałów przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla sprzętu przewidzianego do
użycia. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne
załączając do oferty karty katalogowe na oferowane przedmioty i atesty. Wskazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212000-6
45212300-9
45212350-4
45212313-3
45453000-7
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: lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego
zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy,
przebudowy, modernizacji, rozbudowy, renowacji lub remontu obiektów kubaturowych o
wartości brutto co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Należycie wykonane oznacza w szczególności: wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca
przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
dotyczącego niniejszego postępowania. b) Minimalne warunki dotyczące osób biorących
udział w wykonaniu zamówienia: Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, przewidzianą
do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
konstrukcyjno budowlanej i posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w niezbędnym zakresie do
kierowania robotami budowlanymi na obiektach objętych ochroną konserwatorską.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub ważne odpowiadające im
uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2016, poz. 65).
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:
Nie
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:
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:
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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, z 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, przy czym dowodami, o których
mowa, 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 – wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
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)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr
5 do SIWZ
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
1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2.
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku
następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wisznicach, O. Sosnówka nr
rachunku 81 8055 0006 0200 1049 2002 0102, (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium –
MR.271.1.2019”) 2) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). Przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Wadium wniesione w
formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest
zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: gwarancja będzie zawierała
wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Prawa
zamówień publicznych i okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania
ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wadium wniesione w
formie poręczenia bankowego będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem
zamówień publicznych a w szczególności: poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki
utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 4a i 5 Prawa zamówień publicznych
oraz określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wadium wniesione w formie
poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie
akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w
szczególności: poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez
Wykonawcę określone w art.46 ust. 4a i 5 Prawa zamówień publicznych oraz określony datą
termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 6. Zwrot wadium – zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) 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.
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:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
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
długość okresu gwarancji 40,00
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:
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:
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:

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:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy wyłącznie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w
następujących sytuacjach: - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie prac objętych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej, - w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, powodującą, że realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów
musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do
modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi - wystąpi konieczność
zrealizowania robót, objętych przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami
wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej - wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
geotechniczne lub hydrologiczne, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów - wystąpią lub zostaną ujawnione wady dokumentacji
projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub
wstrzymuje realizacje przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin realizacji
przedmiotu umowy - wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące
nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych - wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy,
polegających na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na
osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną
niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy - zaistnieje niemożność
wykonania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub
nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy - wystąpią
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy,
które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie wykonawcy, wystąpią opóźnienia w ewentualnym wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie
wykonawcy - nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy ewentualnych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy - zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnienie
warunku udziału w postępowaniu - wykonawca rezygnuje z realizacji przedmioty umowy za
pomocą podwykonawcy - zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy - zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób
zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących strony (w szczególności

choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne) - przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami
określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisów szczególnych, zmiany obowiązującej stawki VAT, - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w
umowie, - inne przewidziane w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności. Muszą one być dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone
sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego m.in. istotne okoliczności
potwierdzające konieczność zawarcia aneksu. 2. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych
w art. 144 ust 1 pkt 2 i 3, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 10
ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach
określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
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 przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Kierownik Zamawiającego:
Dyrektor Muzeum
Krzysztof Bruczuk

