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Ogłoszenie nr 557318-N-2019 z dnia 2019-06-21 r.

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki: Remont i przebudowa toalet pod Basztą Senatorską na Wawelu
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

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): www.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):
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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
Tak
www.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 pod rygorem nieważności.; 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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa toalet pod Basztą Senatorską na Wawelu
Numer referencyjny: VI/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
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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 jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont toalet pod Basztą
Senatorską na Wawelu”. Przedmiotowa inwestycja mieści się w budynku przybudowanym w okresie II wojny światowej do wschodniej
ściany baszty Senatorskiej oraz południowej strony muru kurtynowego. Celem remontu jest zabezpieczenie posadowienia obiektu
uszkodzonego na skutek nierównomiernego osiadania fundamentu. Po wykonaniu prac wzmacniających fundamenty oraz naprawie
spękanych ścian należy wykonać nową aranżację pomieszczeń sanitarnych. Prace będą prowadzone na podstawie posiadanej i
udostępnionej Wykonawcom przez Zamawiającego dokumentacji. Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane oraz instalacyjne,
a w szczególności: 1. Wzmocnienie fundamentów budynku, polegające na wykonaniu mikropali, połączeniu ich oczepem i kotwienie z
istniejącym fundamentem. 2. Wyburzenie wszystkich ścian działowych wraz z rozbiórką instalacji wewnętrznych oraz skuciu tynków z
pozostałych ścian. 3. Wykonanie napraw oraz wzmocnień konstrukcyjnych ścian oraz warstw podłoża w budynku. 4. Wykonanie
wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wraz z białym montażem. 5. Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do
sieci poza budynkiem (prace w całości na działce Zamawiającego). 6. Wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku w tym
wykonanie nowych ścian w technologii lekkiej, tynkowanie ścian istniejących, wymiana stolarki, ułożenie płytek i malowanie. 7. Remont
elewacji budynku w tym: skucie tynku, wykonanie prac wzmacniających ściany wykonanie nowych tynków, naprawa kamiennych
obramień otworów okiennych i drzwiowych. 8. Wymiana obróbek blacharskich gzymsu, okapu oraz rynien i rur spustowych. 9. Naprawa
nawierzchni wokół budynku w zakresie wynikającym z konieczności przywrócenia do stanu pierwotnego po wykonanych robotach. 10.
Naprawa powierzchni ścian w pomieszczeniu nad toaletami w zakresie opisanym w dokumentacji. W celu wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót towarzyszących, które należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Roboty te
obejmują między innymi: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczych: konserwatorskiej, ogólnobudowlanej oraz geodezyjnej i
branżowych (w tym cześć opisowa graficzna oraz fotograficzna). Uwaga, w ramach wykonanej dokumentacji należy wykonać aktualizację
fragmentu mapy zasadniczej na obszarze wokół remontowanego budynku od bramy przy Baszcie Senatorskiej do bramy wejściowej na
ogrody oraz do przejścia na Dziedziniec Arkadowy (teren o powierzchni około 446 m2). 2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń
oraz poniesienie kosztów z tym związanych koniecznych do prawidłowego prowadzenia i wykonania robót (w tym opłaty za zajęcie terenu,
dojazd pojazdów do wykonania robót oraz inne). 3. Wykonanie wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia rysunków
warsztatowych i wykonawczych i uzgodnienie ich z nadzorem Autorskim i Inwestorskim. 4. Wykonanie projektu organizacji robót z
elementami organizacji ruchu, 5. Wykonanie na czas robót tymczasowej ścianki (np. z płyt OSB) oddzielającej teren budowy od
pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego. Ściankę należy wykonać w sposób umożliwiający niezakłócone użytkowanie
pomieszczeń. 6. W trakcie realizacji zadania, należy przewidzieć jedno miesięczną przerwę w wykonywaniu jakichkolwiek robót . W tym
czasie Zamawiający przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt badania archeologiczne. Przerwę należy zaplanować po rozebraniu
wszystkich ścian działowych i posadzki wraz z ewentualną płytą. Na czas prowadzenia robót archeologicznych, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia ciągłości pracy Kierownika Budowy. Wszelkie działanie archeologów Zamawiający będzie uzgadniał z
Kierownikiem Budowy. W przypadku wystąpienia takiej konieczności Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych prac
zabezpieczających wykopy. Ewentualne wywiezienie materiałów z wykopów lub zasypanie wykopów będzie rozliczone w ramach
zwiększenia obmiarów prac planowanych do wykonania w ramach zadania. 7. Przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów i
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opracowań niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót w organie nadzoru budowlanego. 8. Jeżeli okaże się, że do wykonania przez
Wykonawcę zakresu robót objętych umową niezbędne są jakiekolwiek uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te wraz
z protokołami odbioru należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu. Zapis ten nie dotyczy prac
archeologicznych. Jeżeli do ich uzyskania niezbędne będzie pełnomocnictwo Zamawiającego, Zamawiający udzieli stosownego
pełnomocnictwa po uzyskaniu od Wykonawcy informacji w tym przedmiocie. 9. Przywrócenie terenu po pracach do stanu pierwotnego.
10. Wykonanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy i ich opomiarowane oraz pokrycie kosztów zużytych mediów. Na opis
przedmiotu zamówienia składają się: 1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska: grudzień 2016, autor mgr inż. Kamil Wroński; 2.
Ekspertyza techniczna: grudzień 2016, autor mgr inż. Roman Paruch oraz mgr inż. Władysław Kramarz; 3. Projekt Budowlany pn.
"PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" architektura autor: Jednostka
projektowa: Sławomir Pankiewicz Architekt, Ul. Biała 8a/2, 31-215 Kraków oraz Zespół projektowy: Arch. Monika Lenart – Kozieł, Arch.
Anna Ptasinska – Fafara, Konsultacja konserwatorska: mgr Małgorzata Wida, Kraków, wrzesień/ październik 2017; 4. Projekt Budowlany
pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" branża instalacje elektryczne
autor: Jednostka projektowa: mgr inż. Miłosz Żelechowski, sprawdzający: mgr inż. Wiesław Tobiasz Kraków, październik 2017; 5. Projekt
Budowlany pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" branża instalacje
sanitarne autor: Projektant: inż. Piotr Wiewiórski MAP/0121/POOS/06, MAP/IS/0494/06 Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Wiewiórska
MAP/0153/POOS/07, MAP/IS/0573/07, październik 2017; 6. Projekt Budowlany pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" projekt konstrukcyjny autor: mgr inż. Roman Paruch, współautor/sprawdzający:
mgr inż. Władysław Kramarz, Kraków, wrzesień 2017; 7. Projekt Wykonawczy Architektoniczny pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY I
REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" architektura autor: Jednostka projektowa: Sławomir Pankiewicz
Architekt, Ul. Biała 8a/2, 31-215 Kraków oraz Zespół projektowy: Arch. Monika Lenart – Kozieł, Arch. Anna Ptasinska – Fafara,
Konsultacja konserwatorska: mgr Małgorzata Wida, Kraków, wrzesień/ październik 2017; 8. Przedmiar robót Roboty ogólnobudowlane
AKTUALIZACJA CEN MARZEC 2019, Jednostka projektowa: Sławomir Pankiewicz Architekt, Ul. Biała 8a/2, 31-215 Kraków; 9.
Przedmiar robót Roboty Instalacyjne AKTUALIZACJA CEN MARZEC 2019, Jednostka projektowa: Sławomir Pankiewicz Architekt, Ul.
Biała 8a/2, 31-215 Kraków; 10. Przedmiar robót Roboty elektryczne AKTUALIZACJA CEN MARZEC 2019, mgr inż. Mariusz Klinowski,
2017-12-06; 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD
BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" Jednostka projektowa: Sławomir Pankiewicz Architekt, Ul. Biała 8a/2, 31-215 Kraków,
Grudzień 2017 r.; 12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD
BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" Instalacje elektryczne, Jednostka projektowa: mgr inż. Miłosz Żelechowski, sprawdzający: mgr
inż. Wiesław Tobiasz Kraków, październik 2017; 13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY I
REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU" Instalacje sanitarne, Projektant: mgr inż. Piotr Wiewiórski,
Opracował: mgr inż. Stanisław Wójcik Grudzień 2017; 14. POZWOLENIE KONSERWATORSKIE Nr. 21/2017 z dnia 13.12.2017 Nr
KW-621-11/17; 15. POZWOLENIE NA BUDOWĘ Nr. 86/6740.2/2018 z dnia 23 stycznia 2018 znak AU-01-3.6740.2.43.2018.JUR; 16.
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.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w w/w dokumentach i pozwoleniach. Wszelkie ewentualne
uzupełnienia dokumentacji, które mogą okazać się konieczne do prawidłowego prowadzenia robót lub, które Wykonawca uzna za
potrzebne (np. rysunki warsztatowe), Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt oraz uzgodnić je z
Zamawiającym oraz w przypadku takiej potrzeby z instytucjami zewnętrznymi. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji, który
musi zostać udzielony przez Wykonawcę na przedmiot umowy wynosi: - na wykonane roboty budowlane: nie krótszy niż 6 lat i nie dłuższy
niż 10 lat licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia; z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14 SIWZ "Kryteria oceny ofert",
kiedy termin ten dostosowany zostanie do terminu wskazanego przez Wykonawcę, podlegającego ocenie w ramach wskazanych w
przywołanym zapisie SIWZ kryteriach oceny ofert.
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II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45450000-6
45262522-6
45430000-0
45421131-1
45410000-4
45442110-1
45262100-2
45261320-3
45261213-0
45442180-2
45452000-0
45262210-6
45262211-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 9 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
9

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie dziewięciu
miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem, że początek prac nastąpić może nie wcześniej niż 01 września 2019 r., a nie
później niż 14 września 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
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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 w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. 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: 1) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą prace remontowe, roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych, o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych netto); 2) co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na remoncie konserwatorskim obiektu wpisanego do rejestru zabytków, obejmującą także wzmocnienie przez ich zszywanie
ścian murowanych o powierzchni co najmniej 100 m2 (w ramach jednego obiektu budowlanego); 3) co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na remoncie konserwatorskim, obejmującą także konserwację detalu kamiennego o powierzchni co najmniej 10
m2 (w ramach w jednego obiektu budowlanego); 4) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie konserwatorskim,
obejmującą także wykonanie tynku renowacyjnego na powierzchni co najmniej 30 m2 (w ramach jednego obiektu budowlanego); 5) co
najmniej jedną robotę budowlaną w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków obejmującą instalację co najmniej pięciu sztuk kotew
gruntowych lub mikropali. Zamawiający informuje, iż nie wymaga dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
polegającego na posiadaniu stosownego doświadczenia (określonego w pkt 1. ppkt 1) - 5)), aby wskazane powyżej roboty budowlane
realizowane były w ramach jednego kontraktu (umowy). Wykonawca może wskazać wykonanie robót budowlanych poszczególnych
rodzajów w różnym czasie, dla różnych Zamawiających, w ramach różnych umów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości,
wielkości powierzchni lub ilości kotew albo mikropali w celu wykazania spełniania wymogów, o których mowa w pkt 1. ppkt. 1 – 5, w
sytuacji, gdy roboty takie wykonywane były w ramach różnych kontraktów, nawet w przypadku, gdy ich realizacja następowała na
rzecz tego samego zamawiającego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się
spełnianiem tego warunku udziału w postępowaniu może polegać na sumowaniu doświadczenia poszczególnych Wykonawców, tzn.
każdy z takich Wykonawców może wykazać się doświadczeniem w realizacji konkretnej roboty i zobowiązany będzie wykonywać te
prace w zakresie w jakim powołuje się na spełnienie tego warunku. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: 1) co
najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Budowy, a która to osoba
musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz uprawnienia do prowadzenia robót przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, czyli spełnia wymagania w zakresie
kwalifikacji zawodowych określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2018.2067), a także jest
wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i może wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika
budowy w realizacji co najmniej dwóch inwestycji budowlanych obejmujących realizację robót ogólnobudowlanych, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, o wartości każdej takiej inwestycji nie mniejszej niż 300 000 zł netto; 2) co najmniej jedną osobą, która
zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Robót Elektrycznych, a która to osoba musi posiadać
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń oraz uprawnienia do prowadzenia robót przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, czyli spełnia wymagania w zakresie
kwalifikacji zawodowych określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2018.2067), a także jest
wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 3) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do
wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Robót Sanitarnych, a która to osoba musi posiadać uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz uprawnienia do prowadzenia robót przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, czyli spełnia
wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz.U.2018.2067), a także jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 4) co najmniej jedną osobą, która
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zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Prac Konserwatorskich, tj. osobą spełniającą
wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych określonych w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30), w zakresie, który odpowiada zakresowi zamówienia, tzn. w zakresie konserwacji detalu
architektonicznego kamiennego i wątków ceglanych i mogącą wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika prac
konserwatorskich przy realizacji co najmniej trzech przedsięwzięć obejmujących konserwację wątków kamiennych lub kamiennoceglanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków i zakończonych odbiorem konserwatorskim. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego warunku udziału w postępowaniu (o którym mowa
w pkt 2.)) może polegać na dysponowaniu poszczególnymi osobami, o których mowa powyżej przez więcej niż jednego z Wykonawców
lub na spełnieniu tego warunku samodzielnie przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wskazuje, iż sytuacja, w której Wykonawca sam dysponuje osobami, które zostaną skierowane do wykonywania
zamówienia, a więc gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie tymi osobami jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a tymi osobami, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. W sytuacji
dysponowania bezpośredniego nie dochodzi do korzystania z potencjału podmiotu trzeciego i Wykonawca nie ma obowiązku składania
dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego. Gdy Wykonawca powołuje się na osoby należące do innych podmiotów tj. podmiotów,
które dysponują tymi osobami (a udostępnienie następuje, np. w postaci oddelegowania pracownika przez pracodawcę do wykonywania
pracy u innego przedsiębiorcy) mamy do czynienia z sytuacją dysponowania pośredniego, co prowadzi do obowiązku złożenia przez
Wykonawcę dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego. W odniesieniu do wymogów dotyczących posiadania przez osoby
skierowane do wykonywania zamówienia odpowiednich uprawnień w zakresie specjalności budowlanych Zamawiający informuje, iż
będzie uznawał za potwierdzenie posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji zawodowych także legitymowanie przez nie
uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie innych przepisów prawa niż obecnie obowiązujące, pod warunkiem, iż zakres
tych uprawnień będzie umożliwiał kierowanie robotami budowlanymi w zakresie, o którym mowa wyżej oraz zachowywania przez nie
ważności. 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.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 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
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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). 1.1. 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. 1.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. 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 1.1. 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. 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. 2. 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. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z
zasadą: spełnia/nie spełnia.
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. Oferta ma zawierać: wypełniony formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji) z załączonym
kosztorysem ofertowym, wykonanym metodą szczegółową, Kosztorys ofertowy wykonany w sposób opisany w (III) Części SIWZ p. 23.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów lub oświadczeń przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamku
informacji dotyczącej: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy
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złożyli oferty w terminie; c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U.
2018 poz. 798 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, jeśli Wykonawca złoży ww.
oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, (a więc również z Wykonawcami którzy złożyli oferty w
toku postępowania). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z oferta -wg wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1 Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert. 3 Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650,
1000 i 1669). 4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: o numerze 48 1130 1150 0012 1269 5620
0006 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 5 W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego 31-001 Kraków, Wawel 8 – kancelaria ogólna. 6 Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „wadium
przetargowe nr VI/ZKnW/18 – przetarg nieograniczony pn. ,,Remont i przebudowa toalet pod Basztą Senatorską na Wawelu”. 7 W
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego), należy pamiętać, iż będzie ono
wniesione skutecznie jedynie w przypadku zaksięgowania wpłaty wadium przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego w terminie
przewidzianym na składanie ofert. 8 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w polskiej walucie. 9 Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14. 10 Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11 Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12 Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13 Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie
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zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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 roboty budowlane

30,00

Dysponowanie kadrą - doświadczenie kierownika budowy oraz kierownika prac konserwatorskich 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę
do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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§17 Umowy 1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej i w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w okolicznościach określonych w niniejszym paragrafie tj.: A. Warunki zmian w zawartej
umowie: 1. Wnioskowanie o zmianę - strony : 1) wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany, 2) wniosek Wykonawcy; 2. Opis zmiany: 1)
zmiana wynagrodzenia, inna niż zmiana wynagrodzenia powykonawczego, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy, 2) zmiana
terminu wykonania umowy, 3) zmiany Podwykonawcy lub personelu Wykonawcy lub Zamawiającego wymienionego w Umowie, 4)
rezygnacja z części robót/wprowadzenie robót zamiennych/wprowadzenie robót dodatkowych, 5) zmiana stawki podatku VAT, 6) zmiany
technologii; 7) zmiana sposobu zapłaty (fakturowania) 3. Uzasadnienie zmian: - podstawa i / lub powód wprowadzenia zmiany 1) zmiana
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) niesprzyjające warunki fizyczne i
klimatyczne, 3) wykopaliska, prace, badania archeologiczne i badania architektoniczne, 4) zawieszenie przez Zamawiającego
wykonywania robót, 5) zmiany przeznaczenia (funkcji) obiektu (części), 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 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) zmiany programu w szczególności w wyniku zmian przepisów prawa, 9) zmiany technologii, 10)
decyzje organów administracji państwowej, 11) wizyty delegacji rządowych lub inne wydarzenia kulturalno-oświatowe. B. Wprowadzanie
zmian Zmiany mogą wprowadzać podmioty wskazane w punkcie Al; w przypadku wprowadzania zmiany A1.2 każdorazowo Zamawiający
musi wyrazić zgodę pisemną na wprowadzenie zmiany; 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, Wniosek o zmianę składany przez
Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie minimum 5 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do
Zamawiającego.
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: 2019-07-15, 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 postępowaniu
> 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: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na
badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA 2016/679 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. „Remont i przebudowa toalet pod Baszta Senatorską na Wawelu - sprawa nr VI/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, jednakże gdyby wymagało to niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; − na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą; − 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, wystąpienie z
takim żądaniem, nie ogranicza przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; − 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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