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S P E C Y F I K A C J A  

I S T O T N Y C H      W A R U N K Ó W      Z A M Ó  W I E N I A 

 

1. Informacje o Zamawiaj ącym i przedmiocie post ępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

1.1. Zamawiaj ący:  

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, telefon nr 12 

422 51 55, fax: (12) 421 51 77, NIP: 6750004459; REGON: 000276009, adres strony internetowej: 

http://wawel.krakow.pl, adres e-mail: zamek@wawel.org.pl, zwany w dalszym ciągu Zamawiającym. 

 

Nazwa zamówienia podana w ogłoszeniu : 

Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych i elektry cznych w pomieszczeniach piwnicy i 

parteru budynku nr 7 dla wystawy „Wawel odzyskany” 

 

1.2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 

 

a) Roboty konserwatorskie i malarskie: 

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

- zabezpieczenie portali  

- 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 malarskie 

- roboty tynkarskie 

- roboty porządkowe 

b) Roboty elektryczne i montażowe instalacji słaboprądowej: 



 
 
 
 
 
Sprawa nr: X/ZKnW/18 
 

 2

- 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 

 

Uwaga: 

 wymagana podwyższona jakość wszystkich materiałów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si ę w załączniku nr 1 do SIWZ pt. „Opis 

przedmiotu zamówienia” 

 

1.3. Wymagane przez Zamawiaj ącego okresy gwarancji, które musz ą zostać udzielone przez 

Wykonawc ę na przedmiot umowy wynosz ą odpowiednio: 

a) na wykonane roboty konserwatorskie i malarskie: nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 

miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia; 

b) na zainstalowane źródła światła w technologii LED, trasy kablowe, pozostałe materiały i prace 

elektryczne - 36 miesięcy. 

z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14 SIWZ "Kryteria oceny ofert", kiedy  terminy określone w pkt a 

dostosowane zostaną do terminów wskazanych przez Wykonawcę, podlegającego ocenie w ramach 

wskazanych w przywołanym zapisie SIWZ kryteriach oceny ofert 

 

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ą (zał. Nr 1 do SIWZ) stanowią: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia, mgr inż. Jarosław Skrzypek, grudzień 2018 r. wraz z 

załącznikami: 

1.2 pozwolenie konserwatorskie nr 5/2019 z dnia 19.02.2019 r., znak KW-621-2/19 

1.3 program prac konserwatorskich, mgr Małgorzata Wida, luty 2018 r., 

1.4 przedmiar robót konserwatorsko-malarskich – Dział Techniczny ZKnW, mgr inż. Jarosław 

Skrzypek, styczeń 2019 r.,  

1.5 graficzne opracowanie rozprowadzenia instalacji słaboprądowej dla oświetlenia wystawy 

stałej pt. „Wawel odzyskany” wraz z opisem technicznym, mgr inż. Agata Anioł, wrzesień 2018, 
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1.6 przedmiar prac rozprowadzenia instalacji słaboprądowej na potrzeby wystawy stałej „Wawel 

odzyskany” na Zamku Królewskim na Wawelu, mgr inż. Agata Anioł, wrzesień 2018, 

1.7 tabela równoważności materiałów – mgr inż. Martyna Bulińska, marzec 2019 r.  

1.8 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - Dział Techniczny ZKnW,  

mgr inż. Bogusław Hubner, marzec 2019 r. 

1.9 Instrukcje wewnętrzne i regulaminy (obowiązujące u Zamawiającego): 

 a) Instrukcja kontroli ruchu osobowego oraz środków transportu; 

 b) Regulamin funkcjonowania zewnętrznych firm wykonujących prace remontowe, 

 konserwatorskie, porządkowe i inne; 

 c) Regulamin pobytu; 

 d) Instrukcja kontroli ruchu materiałowego w zakresie materiałów i przedmiotów nie 

 muzealnych; 

 e) Szkic gabarytów bram. 

 

1.5. Zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę przez Wykonawc ę lub 

Podwykonawc ę osób wykonuj ących wskazane poni żej czynno ści w trakcie realizacji 

zamówienia (czynno ści wykonywane przez osoby na stanowiskach robotnicz ych), tj.: 

 

a) robotnik budowlany – roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wznoszenie ścian, murowanie, 

gruntowanie i szpachlowanie powierzchni; 

b) tynkarz – tynkowanie ścian i stropów zaprawami cementowymi, gipsowymi, wapienno-

cementowymi; 

c) malarz – malowanie ścian, stropów, stolarki, elementów wyposażenia różnymi rodzajami 

farb, czyszczenie powierzchni, gruntowanie powierzchni, szpachlowanie; 

d) płytkarz / posadzkarz - przygotowanie podłoża i układanie okładzin ceramicznych i 

kamiennych na posadzkach; 

e) elektromonter - demontaż i montaż urządzeń elektrycznych, elektrotechnicznych, 

teleinformatycznych; 

f) konserwator architektury – prace budowlane konserwatorskie w zakresie kamienia, ścian 

kamiennych, murów ceglanych, tynków itp.; 

 

1.5.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.5. 
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czynności. Obligatoryjnie (bez wezwania Zamawiającego), do faktury wystawionej po 

zakończeniu robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie 

złożyć oświadczenie, że wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych były 

zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z postanowieniami umowy. 

1.5.2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

 zatrudniania na umowę o pracę i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

 c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

 d) zawiadomienia odpowiednich organów w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa. 

1.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 14 dni) wykonawca przedłoży Zamawiającemu, 

odpowiednie do żądania, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1.5. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) [dalej zwane RODO]. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
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wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wyliczenie elementów, które powinny 

podlegać anonimizacji ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również 

inne dane, które podlegają utajnieniu, zatem powinna zostać przeanalizowana przez 

składającego pod kątem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; zakres 

anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

1.5.4. Z tytułu niespienienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.5. czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy/wzorze umowy (załącznik nr 4 do 

SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1.5. 

1.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

1.6. Wymogi co do zachowania w poufno ści: informacji, w których posiadanie Wykonawca 

wejdzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, w posiadanie, których wszedł w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem, poza przypadkami dotyczącymi informacji, których 

jawność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wyraźnego przyzwolenia 

Zamawiającego; 

b) W szczególności Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego: zapoznawać się, 

powielać lub zapisywać w jakiejkolwiek formie dokumentów wytworzonych lub będących w 
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posiadaniu Zamawiającego, schematów urządzeń lub instalacji, wchodzić do pomieszczeń, do 

których dostęp jest ograniczony lub które znajdują się poza terenem robót; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego dotyczących 

zasad ochrony informacji, na żądanie Zamawiającego i w okolicznościach przez niego 

wskazanych prowadzić roboty pod bezpośrednim nadzorem pracowników Zamawiającego. 

   

1.7. Podwykonawstwo:  

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom.  

Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu na 

odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców i ich 

pracowników w takim stopniu, jakby były to działania, uchybienia lub zaniechania jego samego 

lub jego pracowników.  

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska 

Podwykonawców oraz części zamówienia, które zamierza zlecić Podwykonawcom. W przypadku 

niewskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, poda Zamawiającemu nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy (o ile są mu znane). Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, to jest on obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 
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Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

1.8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z dokumentacją przetargową, na 

zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy/wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

1.9. Wymogi dotycz ące umów o podwykonawstwo:  

1.9.1.Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, SIWZ, STWiOR oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy; 

d) poziom wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

nie będzie wyższy od wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy za wykonanie części 

zamówienia zleconego do wykonania Podwykonawcy; 

e) termin realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, dostaw 

lub usług nie może być dłuższy niż określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą; 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
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wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części mowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo; 

1.9.2 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

1.9.3. Zamawiający wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, 

stanowiące część umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Podwykonawcą o wartości 

większej niż 50.000 zł brutto. 

 

1.10. Wizja lokalna: 

Zamawiający informuje, iż z uwagi na fakt, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą 

w budynku czynnym, w otoczeniu obiektów zabytkowych, w celu lepszego zapoznania się z 

warunkami realizacji zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej. 

Przeprowadzenie wizji będzie możliwe od poniedziałku do piątku, w godz.: 9 - 14, po uprzednim 

umówieniu się z Panią Martyn ą Buli ńską, tel.  (12) 422 51 55. 

1.11. Główny kod CPV:  

45453000-7 (roboty renowacyjne) 

 

Dodatkowe kody CPV:  

45311200-2 (roboty elektryczne w zakresie instalacj i elektrycznych) 

45311100-1 (w zakresie okablowania elektrycznego) 

45442100-8 (roboty malarskie) 
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92522200-8 (usługi ochrony budynków historycznych) 

 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 63 dni , 

licząc od daty podpisania umowy z poniższym zastrzeżeniem.  

W związku z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14 SIWZ "Kryteria oceny ofert", -  terminy realizacji 

przedmiotu umowy zostaną dostosowane do terminów wskazanych przez Wykonawcę, 

podlegającego ocenie w ramach wskazanych w przywołanym zapisie SIWZ kryteriach oceny ofert 

Prace mog ą być prowadzone w godzinach 07:00-16:00 od poniedziałku  do pi ątku. 

Zwiększenie zakresu czasowego, praca w sobot ę lub niedziel ę uzależniona b ędzie od 

wył ącznej zgody i mo żliwo ści Zamawiaj ącego. 

Procedura odbiorowa  robót została szczegółowo opisana w § 12 wzoru umowy/istotnych 

postanowień - zał. nr 4 do SIWZ oraz w STWiOR. 

Przekazanie terenu budowy  nastąpi w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia 

harmonogramu rzeczowego. 

Miejsce realizacji zamówienia : Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Kraków, 

na Wawelu, 31-001 Kraków: parter i piwnice budynku nr 7 

 

3. Zastosowany tryb post ępowania:  

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą" lub "Pzp", na 

zasadach określonych dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. 

w Rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w 

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479), 

czyli 5 548 000,00 euro. 

4. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 

 

5. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24a a ust 1 i 2 Ustawy: 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której 

mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw 
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dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

6. Warunki udziału w post ępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

6.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy, nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania . 

Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

• Wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 

1 pkt. 12-23 Ustawy; 

• Wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 

5 pkt. 1 Ustawy, tj. w stosunku, do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy 

lub ust. 5 pkt. 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Dyspozycji zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

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

obowiązywania tego zakazu. 

 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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6.2. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy  spełniaj ą nast ępujące warunki udziału w post ępowaniu : 

 

• dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych 

wymagań. 

 

• dotycz ące sytuacji ekonomicznej i finansowej  - 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. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 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. 

 

• dotycz ące zdolno ści technicznej lub zawodowej . 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. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się 

spełnianiem tego warunku udziału w postępowaniu nie mo że polegać na sumowaniu 

doświadczenia poszczególnych wykonawców. W takim przypadku warunek ten powinien 

spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o 

udzielenie zamówienia. 

• 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 
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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; 

6.3. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane w zakresie warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w odniesieniu do obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania 

zawodu, które spełniają warunki określone w Ustawie z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008.63.394) 

6.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

6.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej albo zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w niniejszej SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy – w zakresie określonym dla niniejszego 

postępowania. 
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6.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jak w 

przedmiotowym postępowaniu), Wykonawca może polegać na zdolnościach innego podmiotu, jeśli 

podmiot ten zrealizuje roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 

tych zasobów nie ponosi winy. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 

które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

7. Wykaz oświadcze ń, wst ępnie potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w 

post ępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 

7.1 Wykonawcy do oferty muszą dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w powyższym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawcy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

7.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach – 

załącznik nr 3 do SIWZ. 
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7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia – 

załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

7.4 Dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w p ost ępowaniu oraz w celu wykazania 

braku podstaw wykluczenia,  Wykonawcy, którego oferta została najwy żej oceniona, w terminie 

nie krótszym ni ż 5 dni, zobowi ązany będzie zło żyć na wezwanie Zamawiaj ącego nast ępujące 

dokumenty i o świadczenia; 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

• 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 

• 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. 

• 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 
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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, datę uzyskania i uzyskany tytuł zawodowy – w celu 

potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.) niezbędnych do wykonania 

niniejszego zamówienia. 

- która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania 

instalacji elektrycznej i oświetlenia ponadto  wskazanie jej doświadczenia w realizacji co 

najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz 

wskazanie nazwy, siedziby i numer komisji kwalifikacyjnej, która wydała ważne 

świadectwo kwalifikacyjne G1 zgodnie z rozporządzeniem 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 w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania 

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

instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz 

wskazanie nr ww. świadectwa kwalifikacyjnego. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, mają 

odpowiadać, co do formy i treści Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U.2016, poz.1126). 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych 

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia. 

 

8.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wyk onawcy z post ępowania: 

 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 
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 uzyskania takiego dokumentu z ogólnodostępnych baz danych Zamawiający pobierze go 

 samodzielnie. 

8.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.3 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. 

8.2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1. zastępuje się 

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia 

dotyczące terminu wystawienia takiego dokumentu określone w pkt 8.2.1. stosuje się. 

 

9. Wadium  oraz zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

10.Oferta wariantowe i cz ęściowe.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawców ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną propozycję 

zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie ceny /wartości/ netto i brutto PLN.  

 

11. Równowa żność. 

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa 

handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost 

w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi 

technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy 

rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, 
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a znajdującymi się w dokumentacji. W szczególności została sporządzona tabela równoważności 

produktów wskazanych jako materiały do wykonania prac konserwatorskich przewidzianych w 

programie prac konserwatorskich.  

 

12. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami.  

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: 

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

b) osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

Zawiadomienia, o świadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane pr zez Wykonawc ę 

pisemnie winny by ć składane na adres: 31-001 Kraków, Wawel 8, kancela ria ogólna. 

c) faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Zawiadomienia, o świadczenia, wnioski oraz informacje 

przekazywane przez Wykonawc ę drog ą elektroniczn ą winny by ć kierowane na adres: 

zamek@wawel.org.pl  a faksem na nr (12) 421 51 77. 

 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Osobą uprawnion ą przez Zamawiaj ącego do porozumiewania si ę z Wykonawcami jest:  

• w kwestiach formalnych – Łukasz Przybyło, Łukasz Bi ela, adres e-mail: 

lprzybylo@wawel.org.pl, lbiela@wawel.org.pl  

• w kwestiach merytorycznych – Martyna Buli ńska (prace konserwacyjne, malarskie), 

Jarosław Skrzypek (organizacja robót), Piotr Buczek  (prace elektryczne) adres e-mail: 

mbulinska@wawel.org.pl, jskrzypek@wawel.org.pl, pbu czek@wawel.org.pl 

13. Koszt sporz ądzenia oferty.  

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie 

od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności, o których mowa 

w art. 93 ust. 4 ustawy tj. zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w przypadku 

unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
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14. Kryteria oceny oferty. Opis kryteriów.  

14.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, pod 

dokonaniu jej oceny w ramach następujących kryteriów: 

 

1. Cena ofertowa brutto – (C) 

2. Długość okresu gwarancji na wykonane powłoki malarskie i prace konserwatorskie - (Gm) 

3. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy (ST). 

4. Dysponowanie kadrą: Doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do wykonywania 

przedmiotu zamówienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi architektury - (D) 

 

Powyższym kryteriom Zamawiaj ący przypisał nast ępujące znaczenie i sposób przyznawania 

punktów:  

 

Ad 1.  Kryterium: "Cena ofertowa brutto" (C) – waga  60%, maksymalna liczba punktów: 60.  

Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej 

brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i wyliczona będzie według wzoru opisanego poniżej. 

 

 Cena najta ńszej oferty 

C =         ----------------------------       x 60pkt 

Cena badanej oferty 

Punkty wyliczone na podstawie wzoru zostaną przedstawione, jako cyfry z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

Ad 2. Kryterium: "Długo ść okresu gwarancji na wykonane powłoki malarskie i p race 

konserwatorskie" (Gm) waga 24%, maksymalna liczba p unktów: 24  

Liczba przyznanych punktów wyliczona będzie według następujących zasad: 

- Minimalny termin gwarancji na wykonane powłoki malarskie i prace konserwatorskie wynosi 

bezwzględnie 36 miesiące licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia; 

- Maksymalny okres udzielonej gwarancji nie może przekraczać w tym przypadku 60 miesięcy; 

- Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach; 
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- Ocena punktowa w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane powłoki malarskie i prace 

konserwatorskie” dokonana zostanie na podstawie okresu takiej gwarancji wskazanego przez 

Wykonawcę w ofercie i wyliczona będzie poprzez przyznanie 1 punktu za zadeklarowanie każdego 

kolejnego miesiąca powyżej 36 miesiąca gwarancji minimalnej. 

- Zadeklarowanie gwarancji w minimalnym wymaganym terminie 36 miesięcy spowoduje przyznanie 

w niniejszym kryterium 0 pkt. 

- Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż bezwzględnie wymagany, tj. 36 miesiące spowoduje 

odrzucenie oferty 

- W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie 

maksymalnie dopuszczalny, tj. 60 miesięcy.  

 

Ad 3. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy (ST) - waga 6%, maksymalna liczba 

punktów: 6  

Liczba przyznanych punktów wyliczona będzie według następujących zasad: 

- Maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 63 dni kalendarzowych od momentu 

podpisania umowy; 

- Minimalny termin wykonania przedmiotu umowy nie może przekraczać w tym przypadku 48 dni 

kalendarzowych (w przypadku gdy ostatni dzień wykonania przedmiotu zamówienia przypadnie na 

sobotę lub niedzielę, lub inny dzień - ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem wykonania 

przedmiotu zamówienia będzie pierwszy dzień roboczy przypadający po tymże dniu); 

- Ocena punktowa w kryterium „Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy” dokonana zostanie 

na podstawie skrócenia okresu 63 dni kalendarzowych o maksymalnie 15 dni kalendarzowych  i 

wyliczona będzie poprzez przyznanie 2 punktów za zadeklarowanie każdych kolejnych 5 dni 

kalendarzowych skrócenia okresu wykonania przedmiotu umowy (tj. za zadeklarowanie skrócenia 

terminu o 5 dni Wykonawca otrzyma 2 punkty, za skrócenie o 10 dni – 4 punkty, za skrócenie o 15 dni 

– 6 punktów).  

- Zadeklarowanie wykonania przedmiotu umowy w maksymalnym wymaganym terminie 63 dni 

spowoduje przyznanie w niniejszym kryterium 0 pkt. 

- W przypadku zadeklarowania skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 15 dni 

Zamawiający przyjmie maksymalnie dopuszczalny termin, tj. 15 dni kalendarzowych. 

- W przypadku zadeklarowania skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nie 

stanowiącą wielokrotności liczby 5, Zamawiający przyjmie pierwszą, mniejszą wartość, najbliższą 

zadeklarowanej ilości dni (np. w przypadku zadeklarowania skrócenia terminu wykonania umowy o 12 

dni, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu o 10 dni).  
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Ad 4. "Dysponowanie kadr ą - doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie kierow ania pracami konserwatorskimi  

architektury" (D) - waga 10%, maksymalna liczba pun któw: 10  

Liczba przyznanych punktów wyliczona będzie według następujących zasad 

- Punkty przyznawane będą za wykazanie się doświadczeniem osoby, która będzie uczestniczyć 

w realizacji zamówienia, tj. osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu 

zamówienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi, a które to doświadczenie dotyczyć 

będzie kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi w 

zakresie architektury (przez zakres architektury w niniejszym SIWZ Zamawiaj ący rozumie: 

renowacj ę murów cegalnych, kamiennych, tynków wewn ętrznych i zewn ętrznych, warstw 

malarskich zabytków nieruchomych)  przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków. 

- Za wykazanie doświadczenia osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu 

zamówienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi przy zrealizowaniu jednej roboty 

polegającej na kierowaniu pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami 

konserwatorskimi w zakresie architektury - Wykonawca otrzyma jeden punkt. Wykonawca otrzyma 1 

pkt. za każde kolejne kierowanie pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami 

konserwatorskimi w zakresie architektury (a więc za dwa kierowania łącznie 2 pkt, za trzy kierowania 

łącznie 3 pkt, itd.). 

- Wskazanie kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi 

w zakresie architektury opisanej wyżej osoby w więcej niż w 11 przypadkach - nie będzie dodatkowo 

punktowane. 

 

14.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

P (całkowita liczba punktów) = C + Gm + ST + D. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach 

będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i którego oferta 

odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 
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14.5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 

15. Możliwo ść uzyskania dodatkowych informacji.  

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest składać wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy (pkt. 19 specyfikacji). 

 

16. Tryb udost ępniania protokołu z post ępowania.  

16.1 Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

16.2 Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

16.3 W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 

udostępnione. 

16.4 Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

16.5 Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 

badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie 

wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

16.6 Nie będą ujawniane informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je żeli Wykonawca zastrzegł, nie pó źniej ni ż 

w terminie składania ofert, że nie mog ą być one udost ępniane. Wykonawca nie mo że zastrzec 

informacji dotycz ących nazwy (firmy), adresów Wykonawcy, ceny, termin u wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ści.  

W celu skutecznego zastrze żenia tajemnicy przedsi ębiorstwa Wykonawca zobowi ązany jest 

załączyć do oferty uzasadnienie i wykaza ć Zamawiaj ącemu, że zastrze żone informacje:  

1) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny oraz 

posiadają wartość gospodarczą, 

2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 
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3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zamawiający w razie potrzeby przeprowadzi postępowanie wyjaśniające z udziałem lub bez udziału 

Wykonawcy, celem potwierdzenia informacji wskazanych w uzasadnieniu. 

 

CZĘŚĆ II 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA  

17. Zawarto ść dokumentacji przetargowej.  

W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej Wykonawcom, wchodzi Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 

1. Opis przedmiotu zamówienia, marzec 2019 r. wraz z załącznikami: 

1.2 pozwolenie konserwatorskie nr 5/2019 z dnia 19.02.2019 r., znak KW-621-2/19 

1.3 program prac konserwatorskich, mgr Małgorzata Wida, luty 2018 r., 

1.4 przedmiar robót konserwatorsko-malarskich – Dział Techniczny ZKnW, mgr inż. Jarosław 

Skrzypek, styczeń 2019 r.,  

1.5 graficzne opracowanie rozprowadzenia instalacji słaboprądowej dla oświetlenia wystawy 

stałej pt. „Wawel odzyskany” wraz z opisem technicznym, mgr inż. Agata Anioł, wrzesień 2018, 

1.6 przedmiar prac rozprowadzenia instalacji słaboprądowej na potrzeby wystawy stałej „Wawel 

odzyskany” na Zamku Królewskim na Wawelu, mgr inż. Agata Anioł, wrzesień 2018, 

1.7 tabela równoważności materiałów – mgr inż. Martyna Bulińska, marzec 2019 r.  

1.8 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - Dział Techniczny ZKnW,  

mgr inż. Bogusław Hubner, marzec 2019 r. 

1.9 Instrukcje wewnętrzne i regulaminy (obowiązujące u Zamawiającego): 

 a) Instrukcja kontroli ruchu osobowego oraz środków transportu; 

 b) Regulamin funkcjonowania zewnętrznych firm wykonujących prace remontowe, 

 konserwatorskie, porządkowe i inne; 

 c) Regulamin pobytu; 

 d) Instrukcja kontroli ruchu materiałowego w zakresie materiałów i przedmiotów nie 

 muzealnych; 

 e) Szkic gabarytów bram. 

2. załącznik nr 2 - formularz oferty, 

3. załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, 

4. załącznik nr 4 – wzór umowy/istotne postanowienia umowy, 

5. załącznik nr 5 - wzór wykazu robót 
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6. załącznik nr 5a - wzór wykazu osób, 

7. załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego 

8. załącznik nr 7 - wzór oświadczenia – grupa kapitałowa, 

 

18.Obowi ązek zapoznania si ę Wykonawców z dokumentacj ą przetargow ą. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów 

przetargowych. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

19. Tryb udzielania wyja śnień na temat dokumentów przetargowych . 

19.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

specyfikacji. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres 

Zamawiającego podany w specyfikacji. Forma przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści 

specyfikacji oraz odpowiedzi Zamawiającego określona jest w pkt. 12 specyfikacji. 

19.2 Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Zamawiający udzieli 

odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

19.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

19.4 Kopie odpowiedzi z treścią pytania lecz bez ujawnienia jego autora, Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz zamieści je na stronie internetowej. 

 

20. Tryb wprowadzenia zmian w specyfikacji przez Zamawi ającego.  

20.1 W uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu do składania ofert 

Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej 

wprowadzenia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

20.2 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej. 
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CZĘŚĆ III 

SPORZĄDZANIE OFERT 

 

21. Dokumenty składaj ące si ę na ofert ę: 

Oferta musi by ć sporz ądzona zgodnie z niniejsz ą specyfikacj ą i zawiera ć wszystkie elementy 

wynikaj ące z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zam ówienia, które winny by ć 

usystematyzowane  w nast ępujący sposób: Wypełniony formularz oferty (sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji), wypełnione oświadczenia -załącznik nr 3 do 

specyfikacji. 

Dopuszczalna liczba ofert:  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną propozycję 

zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie ceny /wartości/ netto i brutto PLN. 

Oferta powinna być napisana pismem czytelnym i niezmywalnym atramentem lub inną nieścieralną 

techniką. 

Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę muszą być podpisane przez osobę 

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Poprawki powinny być naniesione czytelnie na 

ofercie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

Oferta musi by ć sporz ądzona w j ęzyku polskim . Dokumenty sporz ądzone w j ęzyku obcym, s ą 

składane wraz z tłumaczeniem na j ęzyk polski. 

 

22. Cena. 

22.1. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (poniżej 5 

należy końcówkę pominąć, powyżej/równe 5 zaokrąglić w górę). 

22.2 Cena zawierać ma wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

Wykonawca przed obliczeniem ceny ofertowej zobowiązany jest zapoznać się ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, projektem, przedmiarami robót, rysunkami oraz wszystkimi 

warunkami realizacji zadania mogącymi mieć wpływ na oferowaną cenę (może również wziąć udział 

w wizji lokalnej). Oferowana cena ma pokrywać wszelkie zobowiązania umowne i koszty wynikające 

z przedmiaru oraz rozliczenia robót. 
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22.3 Opis sposobu obliczania ceny: Nale ży poda ć cenę za zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia: Cena netto, podatek VAT i warto ść brutto w PLN. Wykonawca wskazuje cen ę za 

wykonanie cało ści robót. Cena brutto – zawiera koszt wykonania prz edmiotu oferty, wszelkie 

koszty zwi ązane z realizacj ą przedmiotu zamówienia, zakładany zysk, nale żne podatki, koszt 

ubezpieczenia obowi ązkowego, i inne, je śli wyst ępują. 

22.4 Cenę oferty nale ży obliczy ć na podstawie podanych przedmiarów robót. Obliczaj ąc cenę 

oferty Wykonawca winien wzi ąć pod uwag ę nast ępujące czynniki: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy b ędzie miało charakter ryczałtowy, którego definicj ę określa art. 

632 kodeksu cywilnego. Cena oferty winna zatem obej mować wszelkie koszty zwi ązane z 

realizacj ą przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów zwi ązanych z realizacj ą przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini ęcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mo że stanowi ć podstawy do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególno ści cena musi zawiera ć wszystkie koszty zwi ązane 

z realizacj ą zadania, wynikaj ące wprost z przedmiaru robót, jak równie ż koszty wykonania 

robót tymczasowych, towarzysz ących, w szczególno ści wymienionych w wytycznych 

wykonania prac. 

b) nie dopuszcza si ę stosowania opustów. 

 
22.5 Jeżeli zło żono ofert ę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiaj ącego 

obowi ązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od t owarów i usług, Zamawiaj ący w 

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowi ązek rozliczy ć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składaj ąc ofert ę, 

informuje Zamawiaj ącego, czy wybór oferty b ędzie prowadzi ć do powstania u Zamawiaj ącego 

obowi ązku podatkowego, wskazuj ąc nazw ę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie b ędzie prowadzi ć do jego powstania, oraz wskazuj ąc ich warto ść bez kwoty 

podatku. 

 

23. Warunki płatno ści i odbioru: 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy/istotnych postanowień - zał. nr 4 do SIWZ. 

 

24. Oświadczenia Wykonawcy dotycz ące informacji stanowi ących podstaw ę do dokonania 

oceny oferty w ramach kryteriów pozacenowych opisan ych w Cz ęści I SIWZ, pkt. 14 

(niepodlegaj ące uzupełnieniu), tj: 
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24.1 Długość okresu gwarancji na wykonane powłoki malarskie i prace konserwatorskie; 

24.2 Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

24.4 Doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia 

w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami 

konserwatorskimi w zakresie architektury (renowacja murów ceglanych, kamiennych, tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych, warstw malarskich zabytków nieruchomych), tj. - imię i nazwisko, 

krotki opis zrealizowanych robót, nazwę obiektu, nr rejestru zabytków w których były wykonywane, 

nazwę zamawiającego, data odbioru. 

Oświadczenia te zawarte są w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

25. Prawo Zamawiaj ącego do żądania uzasadnienia wysoko ści cen.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu 

ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – zgodnie 

z treścią art. 90 ustawy. 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 

projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:  
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a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia, 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa powyżej.  

 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

26. Okres wa żności ofert.  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania 

ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 

na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający 

może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

CZĘŚĆ IV 

SKŁADANIE OFERT 

27. Opakowanie i oznakowanie ofert.  

27.1 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Należy 

stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. 

27.2 Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 31-001 Kraków, 

Wawel 8, kancelaria ogólna oraz powinna być oznakowana następująco: „Oferta przetargowa  

w post ępowaniu na Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych i elektry cznych w 

pomieszczeniach piwnicy i parteru budynku nr 7 dla wystawy „Wawel odzyskany” – Otworzy ć 

na otwarciu ofert w dniu 23.04.2019 r. o godz. 11:0 0.”  
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27.3 Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jw. a ponadto opatrzona nazwą 

i dokładnym adresem Wykonawcy. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez 

Wykonawców. 

27.4 W przypadku zamieszczenia w ofercie informacji zastrzeżonych, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest oddzielić je od pozostałej części oferty i oznaczyć 

„tajemnica przedsiębiorstwa” nie później niż w terminie składania ofert. Zastrzeżenie informacji, które 

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

jest traktowane, jako bezskuteczne. Ponadto, w celu skutecznego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa należy wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w powyższym rozumieniu, zgodnie ze wskazaniami określonymi w pkt 16.6 specyfikacji. Zastrzeżeniu 

w żadnym wypadku nie podlegają informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj.: nazwa 

(firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

28. Termin składania ofert.  

Oferty należy składać na adres: 31-001 Kraków, Wawel 8, kancelaria ogólna , nie później niż do 

dnia: 23.04.2019 r. godz. 10:45.  

 

29. Sposób post ępowania z ofertami zło żonymi po terminie. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom 

niezwłocznie, bez otwierania koperty wewnętrznej, o ile była ona zamknięta i zaklejona. 

 

30. Wycofanie oferty.  

W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub 

wycofać swoją ofertę. 

 

CZĘŚĆ V 

OTWARCIE I OCENA OFERT 

31. Otwarcie ofert.  

Otwarcie ofert jest jawne.  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.04.2019  r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 

w budynku nr 8 na Wawelu, Sala Konferencyjna I piętro. 
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Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zostanie zbadana 

nienaruszalność kopert z ofertami.  

 

32. Publiczne badanie ofert.  

32.1 Przed otwarciem ofert Zamawiający odczyta kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres danego 

Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji oraz warunki płatności 

zawarte w ofercie. 

32.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj ący zamieszcza w  na stronie internetowej Zamku  

informacje dotycz ące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

UWAGA! 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia n a stronie internetowej Zamku informacji, 

o której mowa wy żej, zobowi ązani są do przekazania Zamawiaj ącemu o świadczenia 

o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru zał ącznik 

nr 7 do SIWZ) , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochr onie konkurencji i 

konsumentów (tj. Dz.U. 2018 poz. 798 ze zm.). Wraz ze złożeniem o świadczenia, Wykonawca 

może przedstawi ć dowody, że powi ązania z innym Wykonawc ą nie prowadz ą do zakłócenia 

konkurencji w post ępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku, je śli Wykonawca zło ży ww. o świadczenie wraz z ofert ą wskazuj ąc, że nie nale ży 

do grupy kapitałowej z Wykonawcami bior ącymi udział w post ępowaniu, Zamawiaj ący uzna, że 

Wykonawca nie nale ży do żadnej grupy kapitałowej, (a wi ęc równie ż z Wykonawcami którzy 

złożyli oferty w toku post ępowania). 

 

33. Poufne badanie ofert.  

33.1 Zamawiający jest uprawniony do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia 

dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty. Od Wykonawców oczekuje się gotowości 

udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.  

33.2 Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielane zgodnie z przyjętym 

sposobem porozumiewania się stron w postępowaniu. 
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Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty 

z zastrzeżeniem pkt. 33.3. 

33.3 Zamawiający poprawia w ofercie: 

• oczywiste omyłki pisarskie, 

• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

• inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty. 

O wszelkich poprawkach dokonanych w ofercie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

 

CZĘŚĆ VI 

WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY 

34 Wybór oferty.  

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji. 

 

35 Powiadomienie Wykonawców o wyniku post ępowania.  

35.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

35.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w p. 35.1.a oraz d, na stronie 

internetowej.  

35.3 Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w p. 35.1 jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
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36. Zawarcie umowy.  

36.1 Zawarcie umowy z Wykonawcą powinno nastąpić przed upływem terminu związania ofertą. 

36.2 W terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrany Wykonawca powinien przybyć na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

36.3 Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadkach 

określonych w ustawie, także przed upływem tego terminu. 

36.4 Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru Zamawiającego. Najpóźniej w dniu podpisania umowy 

Wykonawca dostarczy: 

• Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości 

min. 500 000,00 zł; 

• Oświadczenie o podjęciu obowiązków koordynatora prac budowlanych, wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego; 

• oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika prac konserwatorskich, wraz z kopiami 

dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, o których mowa w 

pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich nr 5/2019 z dnia  

19.02.2019 r. – tj. kopiami dokumentów poświadczających spełnianie przez oświadczającego 

warunków określonych w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.); 

• kopię uprawnień osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

w zakresie instalacji elektrycznej i oświetlenia i która 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 posiadać w tym 

zakresie świadectwo kwalifikacyjne G1; 

• 2 kopie kosztorysów (zwane „kosztorysami umownymi”) podpisanych przez wykonawcę 

sporządzonych na potrzeby wykonania umowy (w przypadku wystąpienia „koniecznych robót 

dodatkowych” w rozumieniu nadanym umową). Kosztorys umowny, sporządzony będzie 

metodą uproszczoną  na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys nie może zawierać innych niż 

w przekazanym przedmiarze pozycji a inne koszty związane z realizacją robót Wykonawca 
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ujmie w kosztach pośrednich. Kosztorys powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru 

robót, przy zachowaniu następujących założeń: 

- zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót 

wkreślonymi w przedmiarach robót, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, 

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost 

z przedmiaru robót, jak również koszty wykonania robót tymczasowych towarzyszących 

w szczególności wymienionych w wytycznych wykonania prac. Koszty robót tymczasowych 

i towarzyszących należy ująć w kosztach ogólnych, 

- nie dopuszcza się stosowania opustów, 

- ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Kp, Z, M, S) muszą być takie same dla 

wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót, 

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w kosztorysie. 

• listę produktów zgodną z wzorem do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), które mają zostać 

użyte do wykonania prac wraz z kartami charakterystyki produktów pochodzącymi od 

producenta, w których to kartach zawarte będą informacje o kluczowych parametrach 

wyszczególnionych w tabeli równoważności wraz z wykazem prac do których przedmiotowe 

produkty zostaną wykorzystane. 

36.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny, chyba że w postępowaniu złożono tylko jedną ważną ofertę. 

36.6 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa §15 istotnych postanowień umowy/wzoru umowy 

(załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

CZĘŚĆ VII 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCOM 

37. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy: 

Środki ochrony prawnej. 

38 Informacje na temat składania odwołań:  

38.1 Informacje na temat terminów i procedur składnia odwołanie zawierają Art. 180 i 182 ustawy. 
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

38.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

• określenia warunków udziału w postępowaniu, 

• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

• odrzucenia oferty odwołującego, 

• opisu przedmiotu zamówienia, 

• wyboru najkorzystniejszej oferty.  

38.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

38.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

38.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

38.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane pocztą elektroniczną, albo w terminie 

10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

38.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 

38.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 38.6 i 38.7 wnosi się - w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

38.9 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

38.10 Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179- art. 198g ustawy PZP. 

 

KLAUZULA INFORMACYNA Z ART. 13 UST. 1 I 2 ROZPORZ ĄDZENIA 2016/679 
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Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe 

Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, telefon nr 12 422 51 55, fax: (12) 421 51 77, adres strony 

internetowej: http://wawel.krakow.pl, adres e-mail: zamek@wawel.org.pl; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych 

Zbiorach Sztuki jest Maciej Rymaszewski, kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wawel.org.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych i 

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

postępowania: X/ZKnW/18"; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
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− na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 rozporządzenia 2016/679; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia 2016/679; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 

2016/679; 

− na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 

Jeżeli z przepisów prawa lub umowy zawartej przez Zamawiającego obowiązek przechowywania 

dokumentacji postępowania będzie dłuższy niż określony w art. 97 ust. 1 Pzp, dane osobowe osób 

fizycznych będą przechowywane przez ten okres. Do przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679. 

 

DYREKTOR 

Zamku Królewskiego na Wawelu 

Prof. dr hab. Jan Ostrowski 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia, mgr inż. Jarosław Skrzypek, grudzień 2018 r. wraz z załącznikami: 

1.2 pozwolenie konserwatorskie nr 5/2019 z dnia 19.02.2019 r., znak KW-621-2/19 

1.3 program prac konserwatorskich, mgr Małgorzata Wida, luty 2018 r., 

1.4 przedmiar robót konserwatorsko-malarskich – Dział Techniczny ZKnW, mgr inż. Jarosław 

Skrzypek, styczeń 2019 r.,  

1.5 graficzne opracowanie rozprowadzenia instalacji słaboprądowej dla oświetlenia wystawy 

stałej pt. „Wawel odzyskany” wraz z opisem technicznym, mgr inż. Agata Anioł, wrzesień 2018, 

1.6 przedmiar prac rozprowadzenia instalacji słaboprądowej na potrzeby wystawy stałej „Wawel 

odzyskany” na Zamku Królewskim na Wawelu, mgr inż. Agata Anioł, wrzesień 2018, 

1.7 tabela równoważności materiałów – mgr inż. Martyna Bulińska, marzec 2019 r.  
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1.8 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - mgr inż. Bogusław Hubner, Dział 

Techniczny ZKnW, marzec 2019 r. 

1.9 Instrukcje wewnętrzne i regulaminy (obowiązujące u Zamawiającego): 

 a) Instrukcja kontroli ruchu osobowego oraz środków transportu; 

 b) Regulamin funkcjonowania zewnętrznych firm wykonujących prace remontowe, 

 konserwatorskie, porządkowe i inne; 

 c) Regulamin pobytu; 

 d) Instrukcja kontroli ruchu materiałowego w zakresie materiałów i przedmiotów nie 

 muzealnych; 

 e) Szkic gabarytów bram. 

2. Formularz oferty - załącznik nr 2, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

załącznik nr 3, 

4. Istotne postanowienia umowy/wzór umowy - załącznik nr 4, 

5. Wykaz robót - załącznik nr 5, 

6. Wykaz osób - załącznik nr 5a, 

7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów -załącznik nr 6, 

8. Oświadczenie – grupa kapitałowa - załącznik nr 7. 


