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Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki: Wykonanie prac konserwatorsko-

budowlanych i elektrycznych w pomieszczeniach piwnicy i parteru budynku nr 7 dla wystawy „Wawel

odzyskany”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

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

 
 
Ogłoszenie nr 532950-N-2019 z dnia 2019-04-05 r. 
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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: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, krajowy numer

identyfikacyjny 00027600900000, ul. Wawel  5 , 31-001  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

124 225 155, e-mail zamek@wawel.org.pl, faks 124 215 177. 

Adres strony internetowej (URL): https://wawel.krakow.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): 

Państwowa 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)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak 

https://wawel.krakow.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: 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej: kurier, poczta, osobiście 

Adres: 

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, budynek Wawel 8, 31-001 Kraków,

Kancelaria Ogólna

 

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych

i elektrycznych w pomieszczeniach piwnicy i parteru budynku nr 7 dla wystawy „Wawel odzyskany” 

Numer referencyjny: X/ZKnW/18 

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: Przedmiotem

zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich, malarskich, oraz prac

elektrycznych w zakresie rozprowadzenia kabli na potrzeby urządzenia wystawy: a) wykonanie prac

konserwatorskich na parterze i w piwnicach budynku nr 7 – zgodnie z programem prac konserwatorskich

i pozwoleniem konserwatorskim i przedmiarem prac konserwatorsko-malarskich. W zakresie usunięcia

spudrowań i osypywania się farb czy materiału mineralnego, zdegradowanych w wyniku migracji soli w

strukturze ścian, oraz miejscowej wymiany uszkodzonych powierzchniowych warstw tynków nowe z

uwzględnieniem zachowanych głębiej oryginalnych reliktów tynków XVI i XVIII wiecznych. Z

wyjątkami przewidzianymi w programie prac konserwatorskich wymiana wierzchnich warstw tynków

powinna być zawężona jedynie do miejsc zdestruowanych, a nie obejmować zakresem całych ścian.

Zakres proponowanej wymiany tynków na solochłonne zaznaczono w programie konserwatorskim.

Proces usuwania tynku do wątku powinien odbywać się ostrożnie z uwagi na możliwość występowania
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reliktów tynków renesansowych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacjach powykonawczych.

Eksponowane relikty murów o powierzchni osłabionej (osypującej się) należy wzmocnić strukturalnie.

Ponadto w zakresie wskazanym w programie prac konserwatorskich: - Dekoracje malarskie poddać

działaniom konserwatorskim o charakterze zachowawczym, ograniczonym do podklejenia odspojeń,

założenia opasek oraz korekty rys i pęknięć, - skorygowanie pęknięć skurczowych polichromii, - w

pomieszczeniach wyposażonych w posadzki dolomitowe wymiana uszkodzonych mechanicznie płyt, -

portale kamienne wymagają niewielkiej korekty odspojonych kitów. - wzmocnienie strukturalne

osłabionych powierzchni i wypraw mineralnych w wątkach kamiennych i ceglanych oraz spoinowanie

odpowiednim materiałem. b) malowanie pomieszczeń w budynku 7 na parterze i w piwnicach zgodnie z

przedmiarem prac konserwatorsko-malarskich w zakresie ścian, sklepień, sufitów wraz z

zabezpieczeniem posadzek i elementów wystroju wnętrz – farby wysokogatunkowe, o parametrach

dostosowanych do programu prac konserwatorskich, zgodnie z tabelą równoważności. W tym: -

zabezpieczenie posadzek, schodów, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, - zabezpieczenie portali,

polichromii, - oczyszczenie powierzchni, - ustawienie rusztowań ramowych, - naprawa rys i pęknięć, -

uzupełnienie tynków, - korekta odspojonych kitów, - naprawa uszkodzeń posadzki, - wzmocnienie

strukturalne ścian, - scalenie kolorystyczne ścian i sklepień, - roboty porządkowe. c/ przeprowadzenie tras

kablowych w korytkach natynkowych na potrzeby urządzeń wystawy stałej „Wawel odzyskany”, montaż

oświetlenia LED wraz z pomiarami elektrycznymi. - demontaż drewnianych cokołów - wykonanie nacięć

posadzki klinkierowej i dolomitowej, ułożenie i montaż pełnych otwieralnych profili aluminiowych w

kolorze anody - przewierty do rezerwatów w sali P2 i S1 - montaż listew przymykowych AL. - montaż

poprzez klejenie oświetlenia LED w podstopnicach schodów wejściowych - ułożenie kabli sygnałowych

w korytach kablowych 

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45311200-2

45311100-1

45442100-8

92522200-8

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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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: 63 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia realizacji robót stanowiących przedmiot umowy

zależy od oferty Wykonawcy i wynosi maksymalnie 63 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy i w

ramach oferty może zostać skrócony maksymalnie o 15 dni kalendarzowych.

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: Zamawiający nie ustanawia żadnych wymagań w przedmiotowym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił ten warunek udziału w

postępowaniu, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej

500 000,00 zł. 

Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia wykazanie się spełnianiem tego warunku udziału w postępowaniu może polegać na

zsumowaniu kwot gwarancyjnych w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

poszczególnych Wykonawców lub na spełnieniu tego warunku samodzielnie, przez co najmniej

jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił ten warunek udziału w

postępowaniu, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę

budowlaną polegającą na malowaniu pomieszczeń oraz wymianie posadzek o wartości co najmniej

100 000,00 zł netto, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca wykaże, że dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: - co najmniej jedną osobą, która będzie kierować

pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, która spełnia

wymogi określone w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2018

poz. 2067); - co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu

zamówienia w zakresie wykonania instalacji elektrycznej i oświetlenia, a która to osoba będzie

legitymowała się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu

instalacji elektrycznej i oświetlenia, oraz posiadać będzie stosowne uprawnienia, tj. z zgodnie z

przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003

r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci spełniać będzie wymagania kwalifikacyjne do wykonywania

pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie co najmniej montażu dla urządzeń, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i posiada w tym zakresie świadectwo

kwalifikacyjne G1; 

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: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia wykazanie się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia

(wykonanie roboty budowlanej w zakresie j.w.) nie może polegać na sumowaniu doświadczenia

poszczególnych wykonawców. W takim przypadku warunek ten powinien spełnić samodzielnie co

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

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
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Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

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 rejestru lub ewidencji. W przypadku możliwości

uzyskania takiego dokumentu z ogólnodostępnych baz danych Zamawiający pobierze go

samodzielnie. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty takie powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 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
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zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia takiego dokumentu określone

w pkt 2 stosuje się.

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. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co

najmniej 500 000,00 zł 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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, 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. Wykaz ten musi zawierać informacje o co

najmniej jednej wykonanej robocie budowlanej polegającej na malowaniu pomieszczeń i wymianie

posadzek o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wraz

z podaniem nazwy obiektu oraz nr wpisu. 3. 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. W odniesieniu do osoby : - która będzie kierować pracami

konserwatorskimi ponadto: wyrażony w miesiącach okres przez który osoba ta brała udział w pracach

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy

zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do

jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami, pełna nazwa uczelni, pełna nazwa kierunku studiów, datę uzyskania i uzyskany tytuł

zawodowy -zgodnie z art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014

r. poz. 1446 z póź. zm.). - która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w

zakresie wykonania instalacji elektrycznej i oświetlenia ponadto wskazanie jej doświadczenia w



5.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d1272949-2eba-49b2-afd4-0284b36ac362

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d1272949-2eba-49b2-afd4-0284b36ac362 10/17

realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetlenia. 

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)

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz

oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. 2. Wykonawca

zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 3 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

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:
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Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

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

 

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: 

 

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: 
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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 na wykonane powłoki malarskie i prace konserwatorskie 24,00

Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy 6,00

Dysponowanie kadrą - doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do wykonywania

przedmiotu zamówienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi architektury
10,00



5.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d1272949-2eba-49b2-afd4-0284b36ac362

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d1272949-2eba-49b2-afd4-0284b36ac362 13/17

 

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: 
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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: 

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy i w

okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w

okolicznościach określonych poniżej, tj.: A. Warunki zmian w zawartej umowie: 1. Wnioskowanie o
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zmianę - strony : 1) wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany; 2) wniosek Wykonawcy. 2. Opis

zmiany, w szczególności w związku z okolicznościami, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy: 1) zmiana

wynagrodzenia; 2) zmiana terminu wykonania umowy; 3) zmiany podwykonawcy lub personelu

Wykonawcy lub Zamawiającego wymienionego w umowie; 4) rezygnacja z części robót/wprowadzenie

koniecznych robót zamiennych/wprowadzenie koniecznych robót dodatkowych; 5) zmiana stawki

podatku VAT; 6) zmiany technologii. 3.Uzasadnienie zmian: - podstawa i / lub powód wprowadzenia

zmiany; 1) zmiana dokumentacji projektowej, konserwatorskiej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych, w szczególności wynikająca z ujawnienia w trakcie prac nowych

okoliczności dotyczących zabytku; 2) niesprzyjające warunki fizyczne; 3) konieczność przeprowadzenia

badań archeologicznych lub architektonicznych; 4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonywania

robót z przyczyn innych niż przewidziane w umowie; 5) zmiany programu w szczególności w wyniku

zmian przepisów prawa; 6) siła wyższa, rozumiana, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym,

którego żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze stron umowy nie ma wpływu,

lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć realizacja umowy

w sposób w niej określony będzie niemożliwa lub konieczne będzie wykonanie innych koniecznych prac;

7) zmiana przepisów, potrzeba dostosowania realizacji inwestycji do obowiązującego stanu prawnego; 8)

decyzje organów administracji państwowej; 9) ustawowa zmiana stawek podatku VAT; 10) okoliczności,

o których mowa w § 9 ust. 3 umowy. ("§ 9 ust. 3. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania

przedmiotu zamówienia niezbędnym będzie wykonanie „koniecznych robót dodatkowych” (czyli robót

nie objętych przedmiotem niniejszej umowy, których konieczność wykonania pojawiła się na etapie

wykonania umowy, a których potrzeby nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy), –

rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie zatwierdzonego zakresu,

wartości i warunków wykonania tych robót, oraz „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca sporządzi kosztorys „koniecznych robót dodatkowych”, potwierdzony

przez Zamawiającego, co stanowić będzie podstawę do decyzji Zamawiającego o ich wykonaniu. Przy

szacowaniu wartości i zakresu „koniecznych robót dodatkowych” bierze się pod uwagę wartość i robót

zaniechanych. Wartość takich robót będzie obliczana następująco: 1) ceny jednostkowe robót będą

przyjmowane z kosztorysu umownego, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z kosztorysu

dołączonego do protokołu konieczności (przemnożenie cen jednostkowych przez obmiar na cele ustalenia

„koniecznych robót dodatkowych”). Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości

wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy przy

uwzględnieniu robót zaniechanych ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości

przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w
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kosztorysie umownym; 2) w przypadku, gdy w ramach „koniecznych robót dodatkowych” wystąpią

roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3

pkt 1) niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone

będą na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o następujące założenia: - ceny

czynników produkcji (Rbg, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu umownego złożonego przez

Wykonawcę, - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w

niniejszym ustępie tiret pierwszy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów

SEKOCENBUD (jako średnie) z okresu sporządzenia oferty") B. Wprowadzanie zmian Zmiany mogą

wprowadzać podmioty wskazane w punkcie A1; Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę:

wniosek o zmianę każdorazowo musi zawierać: 1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem (w

przypadku zmiany wynagrodzenia: sposób obliczenia dokonania zmiany wynagrodzenia: zgodnie z §9

niniejszej umowy); 2) termin wprowadzenia zmian. Pisemny wniosek o zmianę składany przez

Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego w odpowiednim terminie przed planowanym

wprowadzeniem zmian. 4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. A.2. pkt. 4 niniejszego paragrafu -

roboty dodatkowe, zmiany są dopuszczalne tylko i wyłącznie, jeżeli, zmiana Wykonawcy niniejszego

zamówienia z powodów ekonomicznych lub technicznych nie jest możliwa oraz spowodowałaby znaczne

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej wprowadzanej zmiany nie przekracza 50%

wartości, o której mowa w §9 nin. Umowy. Strony ustalą zakres zmian, wartość i warunki wykonania w

protokole konieczności, zgodnie z zapisami §9 umowy 

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: 2019-04-23, godzina: 10:45, 

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
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postępowaniu 

> polski (PL) 

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: 

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 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


