Znak sprawy: S-ZP-203/15/2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych o wartości
szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum – Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Fax.: (48) 017 225 20 12
zamierza udzielić zamówienia publicznego na realizację zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie :
prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku w ramach
przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 28.05.2015 pod nr 2015/S 101-184388

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich
dokumentów przetargowych.
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych
informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod
każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.
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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa Zamawiającego:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1,
37-100 Łańcut
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.,
poz. 907ze zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie :
prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku w
ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie
nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
I Przedmiot zamówienia:
I . Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie :
prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku
obejmujące prace:
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: od budynku Oranżerii, od
budynku Ujeżdżalni, od budynku Zamku z Biblioteką i Oficyną.
2. Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek.
3. Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane fortyfikacji.
4. Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane wnętrza pod Tarasem
Południowym i przy Tarasie Południowym Zamku – przywrócenie drewnianego
treliażu na ścianie pod Tarasem Południowym oraz na przewiązce od strony rabaty
bylinowej . Wykonanie kopii rzeźby Diany – zgodnie z dostępnymi archiwaliami.
5. Prace remontowo-konserwatorskie rzeźb w Parku.
6. Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku.
7. Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane ogrodzenia Parku wraz z
bramami.
8. Wykonanie monitoringu terenu Parku.
9. Wykonanie sieci wi-fi w Parku.
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II. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna umożliwiać uzyskanie
pozwolenia na budowę oraz prawidłową realizację robót.
1. Pracami remontowo-konserwatorskimi należy objąć alejki parkowe na terenie
całego Zespołu Zamkowego w Łańcucie o powierzchni około 27 ha - zgodnie z
załączoną mapą z lat 30-tych XX wieku.
2. Dokumentację projektowo – kosztorysową odtwarzającą rys historyczny
obiektów, budowli oraz rzeźb należy opracować w oparciu o :
a) normy i przepisy techniczno-budowlane
b) Wytyczne konserwatorskie, wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie
c) Wytyczne Konserwatorskie Zamawiającego
d) wg dokumentacji historycznej znajdującej się w tut. Muzeum oraz z
wykorzystaniem opracowań znajdujących się w archiwach państwowych
e) nadzór merytoryczny Pani Jolanty Czarskiej - Kierownika Działu Konserwacji
Dzieł Sztuki oraz Pana Wiesława Kozy – Kierownika Działu Konserwacji Parku
Zespół Zamkowy w Łańcucie wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ w
Rzeszowie, nr rejestru Ks. A – 1023 z dnia 27.08.1979r. oraz uznany za pomnik
historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25.08.2005 r.
III. Wymagania dla całego zakresu prac projektowych:
1. W zakresie Potencjalnego oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych
Natura 2000 Wykonawca uzyska decyzję lub zaświadczenie od kompetentnych
organów i opracuje dokumentacje służącą temu celowi.
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana przez osoby
posiadające wymagane uprawnienia oraz zawierać zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań i technologii, uwzględniających efektywność, energooszczędność a także
ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko i minimalizujących koszty
eksploatacyjne.
3. W dokumentacji nie należy podawać nazw własnych używanych materiałów i
urządzeń tylko parametry techniczne.
4. Objęte opracowaniem bryły i formy obiektów kubaturowych i budowli winny
ściśle harmonizować z historycznym otoczeniem, współgrać zarówno skalą,
kolorystyką itp.
5. Teren i obiekty objęte zakresem prac projektowych należą do Zamawiającego .
W przypadku konieczności wykonania robót poza tym terenem – Wykonawca
uzyska we własnym zakresie niezbędne zezwolenia, umowy cywilno-prawne ( np.
przejście przez ulicę, zjazd na ulice, techniczne warunki zasilania itp.)
6. Rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym .
7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana oddzielnie dla
każdego zakresu prac.
8. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i
zapoznanie się z materiałami będącymi w posiadaniu Zamawiającego
9. Wykonawca wykona aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów
projektowych w skali 1:500 ( na folii) z inwentaryzacją drzewostanu ( z
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uzgodnieniem ZUDP) – dla całości prac projektowych. Ilość egzemplarzy – zgodnie
z potrzebami Wykonawcy prac projektowych.
10. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej na nośnikach CD
w formacie : DWG i PDF.
11.Trasy projektowanego uzbrojenia oraz zagospodarowanie terenu nie mogą
kolidować z istniejącym zabytkowym drzewostanem.
IV. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: od budynku Oranżerii, od
budynku Ujeżdżalni, od budynku Zamku z Biblioteką i Oficyną w ramach
przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
1. Obecnie ścieki sanitarne jak i wody opadowe odprowadzane są z obiektów
Zespołu Zamkowego i terenu Parku kanalizacją ogólnospławną . Istniejąca sieć
ogólnospławna jest nieszczelna co powoduje wypłukiwanie gruntu, widoczne są
zapadnięcia na trasie istniejącej sieci . Nie wszystkie istniejące odcinki sieci zostały
uwidocznione na mapie, w związku z tym na etapie projektowania należy odszukać
i zinwentaryzować te odcinki.
Należy oddzielić wody opadowe od ścieków socjalno-bytowych.
Teren projektowanej inwestycji objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską na
podstawie decyzji o wpisie do rejestru zabytków A – 1023 z dnia 27.08.1979 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
deszczowej winna uwzględniać potrzeby budynków : Oranżerii, Ujeżdżalni, Zamku
z Biblioteką i Oficyną oraz zbilansowanie powierzchni terenu z którego
odprowadzane będą wody opadowe.
2. Zakres prac projektowych oraz inne dokumenty :
a) Dokumentacja geotechniczna – w zakresie niezbędnym do celów projektowych - 3
egz. + wersja elektroniczna.
b) Badania archeologiczne terenu lokalizacji projektowanych kanalizacji poparte
dokumentacją fotograficzną - 3 egz. + wersja elektroniczna.
c) Wytyczne konserwatorskie od WKZ - wg potrzeb
d) Techniczne warunki zasilania w media ( m.in. energię elektryczną ,
odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych ) oraz inne dokumenty
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robót. – wg potrzeb.
e) Materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie tej decyzji przez Wykonawcę – wg
potrzeb.
f )Decyzja lub zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie potencjalnego
oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych ,,Natura 2000” oraz
opracowanie stosownej dokumentacji służącej temu celowi- wg potrzeb.
g) Projekt budowlany z kompletem wymaganych opinii i uzgodnień ( m.in.
Wojewódzki Konserwator Zabytków, ZUDP uzgodnienia rzeczoznawców,
uzgodnienia gestorów mediów itp.)wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
– 6 egz. + wersja elektroniczna
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h) Projekt wykonawczy z uzgodnieniami rzeczoznawców – 5 egz. + wersja
elektroniczna
i) Przedmiary robót wraz z tabelą elementów scalonych ( zgodnie obowiązującymi
przepisami) – 3 egz. + wersja elektroniczna.
j) Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych ( zgodnie z
obowiązującymi przepisami ) – 3 egz. + wersja elektroniczna
k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( zawierające
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych a w
szczególności wymagań w odniesieniu do właściwości materiałów, sposobu
wykonania robót, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
zakresu prac) – 5 egz. + wersja elektroniczna
l) Wszelkie inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub innych jednostek uzgadniających oraz norm i
przepisów techniczno-budowlanych.
V. Prace remontowo-konserwatorskie alejek w ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i
rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych
OR-KA II, III, IV, VII”
1. Pracami remontowo- konserwatorskimi należy objąć alejki parkowe na terenie
całego Zespołu Zamkowego o powierzchni około 27,00 ha.
Układ i ilość alejek zgodnie z załączoną mapą z około1930 r., z dostosowaniem do
obecnych warunków i potrzeb. Wykonawca prac projektowych winien wykonać
inwentaryzację alejek w zakresie niezbędnym do celów projektowych.
Odstępstwem będzie jedynie zachowanie istniejących ciągów pieszych przy
fontannie przed kortami tenisowymi ( kort tenisowy pozostaje bez zmian).
Dokumentacja techniczna winna uwzględniać etapowanie robót w następujący
sposób:
- etap I : alejki w Parku Wewnętrznym
- etap II : alejki od ul. Zamkowej wzdłuż ulicy Kościuszki do Zameczku
Romantycznego, od Zameczku Romantycznego do Szkoły Muzycznej, od Szkoły
Muzycznej do ulicy Zamkowej oraz wzdłuż ulicy Zamkowej do ulicy Kościuszki
- etap III - pozostały teren parku od Zameczku Romantycznego i Szkoły
Muzycznej do granicy Gruntów Za Stawem.
Jako ciągi pieszo-jezdne przewidzieć alejki oznaczone na załączonej mapie z około
1930 r. kolorem żółtym, natomiast jako ciągi piesze alejki oznaczone kolorem ,,
niebieskim”
Projektowane alejki winny spełniać następujące wymagania:
a) poziom posadowienia projektowanych nawierzchni alejek winien być niższy niż
otaczający teren ale dostosowany do ukształtowania istniejącego terenu.
b) zaproponowane rozwiązania powinny zapewnić harmonijne wkomponowanie
projektowanych elementów komunikacyjnych w istniejącą zieleń , w szczególności
drzewa ( głównie w alejach) oraz podkreślić charakter istniejącego parku
zamkowego.
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c) przyjęty rodzaj nawierzchni alejek winien:
- zapewnić sprawne odprowadzenie wód opadowych
- być w kolorze piaskowym lub zbliżonym, kolorystycznie powiązanym z
istniejącymi alejkami w otoczeniu Zamku
- być wykonany z materiałów naturalnych, trwałych, odpornych na działanie
czynników atmosferycznych, łatwych do utrzymania w czystości i zimowym
utrzymaniu ( mechanicznym), niepylącym, dostosowanym dla ruchu dla
niepełnosprawnych.
- odporny na ruch pojazdów mechanicznych : służby utrzymania parku i techniczny
( ciągniki, podnośnik), samochody staży pożarnej, pojazdy stylowe lub sanie, itp.)
d) obramowania do alejek winny być wykonane najlepiej z taśmy stalowej.
e) przy niektórych alejkach ( w uzgodnieniu z Zamawiającym) zaprojektować
zatoczki na ławki i kosze parkowe. Zatoczki powinny mieć nawierzchnię identyczną
jak na alejkach.
f) oświetlenie iluminacyjne przewidzieć przy alejkach:
- od Bramy Głównej ( przy ul. Kościuszki ) do głównego wejścia do Zamku
- od Mostu Zachodniego w kierunku Powozowni do ul. 3 Maja
- od Zameczku Romantycznego do Szkoły Muzycznej
- oświetlenie elewacji południowej i północnej Zamku
g) oświetlenie pozostałych alejek lampami typu parkowego na słupach
elektrycznych
h) zasilanie w energię elektryczną kablem ziemnym.
i) alejki należy odwodnić powierzchniowo
j) alejka od Kordegardy przy Bramie Głównej do Mostku Zachodniego : należy
odtworzyć pierwotny wygląd z uwzględnieniem obustronnego odwodnienia w
korytkach i przeprowadzić badania czy podobne rozwiązanie odwadniające było od
Mostu Zachodniego do Zamku.
Zakres prac projektowych oraz inne dokumenty:
a) Badania archeologiczne w celu przebadania pierwotnej XVII-wiecznej drogi do
Zamku ( poparte dokumentacją fotograficzną). – 3 egz.+ wersja elektroniczna
b) Dokumentacja geotechniczna – w zakresie niezbędnym zakresie do celów
projektowych – 3 egz. + wersja elektroniczna
c) Wytyczne konserwatorskie od WKZ – wg potrzeb
d) Techniczne warunki zasilania w media – wg potrzeb
e) Inwentaryzacja alejek w zakresie niezbędnym do celów projektowych – 3 egz. +
wersja elektroniczna
f) Materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji – wg potrzeb
g)Decyzja lub zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie Potencjalnego
oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych Natura oraz opracowanie
stosownej dokumentacji służącej temu celowi – wg potrzeb
h) Projekt budowlany uwzględniający etapowanie robót z kompletem opinii i
uzgodnień ( między innymi: WKZ , ZUDP, uzgodnienia Rzeczoznawców , itp.) wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 6 egz. + wersja elektroniczna
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i) Projekt wykonawczy ( z uzgodnieniami rzeczoznawców) z podziałem na etapy po 5 egz. każdego z etapów oraz po 1 egz. wersji elektronicznej
j) Przedmiary robót wraz z tabelą elementów scalonych z podziałem na etapy: po 3
egz. każdego z etapów oraz po 1 egz. wersji elektronicznej
k) Kosztorys inwestorski uwzględniający etapowanie robót wraz z tabelą
elementów scalonych(zgodnie z obowiązującymi przepisami) – 3 egz.+ wersja
elektroniczna
l) Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych z podziałem na
etapy ( zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych a w szczególności wymagań w odniesieniu do właściwości
materiałów, sposobu wykonania robót, oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz zakresu prac) – po 5 egz. każdego z etapów +
po 1 egz. wersji elektronicznej
ł)Wszelkie inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub innych jednostek uzgadniających.
VI. Prace remontowo-konserwatorskie fortyfikacji wraz z Mostem wjazdowym od
zachodu w ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
W dokumentacji należy uwzględnić:
- remont murów fortyfikacji
- spoinowanie kamieni
- odtworzenie gzymsów kordonowych na Moście Zachodnim
- remont obu wieżyczek
Rozwiązania projektowe winny być konsultowane z mgr inż. arch. Janem
Janczykowskim
Zamek otacza Fosa na planie gwiazdy pięcioramiennej.
Od strony Muzeum-Zamku ściana fosy obramowana jest murem oporowym z
kamienia ciosanego ( piaskowiec) zwieńczonym w górnej części gzymsem
kamiennym . Na niektórych odcinkach fosy na wieńcu muru oporowego z kamienia
wykonano jego nadbudowę z cegły ceramicznej pełnej.
Skarpa od strony parku zewnętrznego wykonana w ziemi o nachyleniu powyżej 45O
porośnięta trawą.
Wysokość muru oporowego od jego górnej krawędzi do dna fosy jest różna od 2,20
m do 3,80 m na poszczególnych jego odcinkach .Głębokość posadowienia muru
oporowego od dna fosy wynosi około 2,00 m.
Most wjazdowy od zachodu: na grobli przerzuconej przez fosę o konstrukcji
kamienno ceglanej bez prześwitu, wsparty na jednym przęśle. Zworniki przęsła
ozdobione maszkaronami.
Balustrada z betonowych filarków, wyokrąglona na zewnątrz. Powstał w końcu XIX
wieku.
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Zakres prac projektowych oraz inne dokumenty
a) Badania archeologiczne w zakresie niezbędnym do celów projektowych - 3 egz.
+ wersja elektroniczna
b) Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym do celów projektowych - 3
egz. + wersja elektroniczna
c) Wytyczne konserwatorskie WKZ – wg potrzeb
d) Ekspertyza konstrukcyjno – mykologiczna budowli - 3 egz. + wersja
elektroniczna
e) Szczegółowa inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska i konstrukcyjna
budowli - 3 egz. +wersja elektroniczna
f) Ewentualne zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie potencjalnego
oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych Natura 2000 oraz
opracowanie stosownej dokumentacji służącej temu celowi – wg potrzeb.
g) Ewentualne materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu
lokalizacji celu publicznego i uzyskanie decyzji - wg potrzeb
h) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę - 6 egz. + wersja elektroniczna
i) Projekt wykonawczy z uzgodnieniami rzeczoznawców .- 5 egz. + wersja
elektroniczna
j) Przedmiary robót z tabela elementów scalonych - 3 egz. + wersja elektroniczna
k) Kosztorys inwestorski z tabelą elementów scalonych – 3 egz. + wersja
elektroniczna
l) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( zawierające
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych a w
szczególności wymagań w odniesieniu do właściwości materiałów, sposobu
wykonania robót, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
zakresu prac) - 5 egz. + wersja elektroniczna
ł) Wszelkie inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Konsultanta projektu lub innych jednostek
uzgadniających.
VII. Prace remontowo- rewaloryzacyjne wnętrza pod Tarasem Południowym i przy
Tarasie Południowym Zamku - przywrócenie drewnianego treliażu na ścianie pod
Tarasem Południowym oraz na przewiązce od strony rabaty bylinowej oraz kopii
rzeźby Diany –zgodnie z dostępnymi archiwaliami w ramach przedsięwzięcia
,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
W ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić ;
- prace remontowo-konserwatorskie pomieszczenia pod Tarasem Południowym
- przywrócenie drewnianego treliażu na ścianie pod Tarasem Południowym oraz na
przewiązce od strony rabaty bylinowej a także kopii rzeźby Diana – zgodnie z
dostępnymi archiwaliami.
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Zakres prac projektowych oraz inne dokumenty:
a) Wytyczne konserwatorskie WKZ - wg potrzeb
b) Ekspertyza konstrukcyjno – mykologiczna w zakresie niezbędnym do celów
projektowych ( poparta dokumentacją fotograficzną ) - 3 egz. + wersja
elektroniczna
c) Szczegółowa inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska i konstrukcyjna w
zakresie niezbędnym do celów projektowych ( poparta dokumentacją fotograficzną)
- 3 egz. + wersja elektroniczna
d) Ewentualna decyzja lub zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie
potencjalnego oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych Natura 2000 wg potrzeb
e) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę - 6 egz. + wersja elektroniczna
f) Projekt wykonawczy z uzgodnieniami rzeczoznawców - 5 egz. + wersja
elektroniczna
g) Przedmiary robót z tabela elementów scalonych - 3 egz. + wersja elektroniczna
h) Kosztorys inwestorski z tabelą elementów scalonych - 3 egz. + wersja
elektroniczna
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 5 egz. +
wersja elektroniczna
j)Wszelkie inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub innych jednostek uzgadniających.
VIII. Prace projektowo-konserwatorskie rzeźb w Parku w ramach przedsięwzięcia
,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
Zakresem prac remontowo-konserwatorskich należy objąć :
a/ Posąg młodzieńca przed kortami tenisowymi:
rzeźba z brązu, usytuowana
obok kortów tenisowych, pośrodku betonowego basenu; przedstawia młodzieńca
duszącego prawym kolanem i obiema rękami węża o uniesionej do góry głowie i
otwartej paszczy . Wykonana w XIX wieku, autor nieznany.
b/ Posąg Św. Jana Nepomucena: kamienny, polichromowany, usytuowany na
granicy od strony południowo – wschodniej; w formie kapliczki, ustawiony na
marmurowym cokole, przykrytym dachówką. Święty przedstawiony w
kontrapoście, odziany w ciemną szatę sięgającą do stóp, białą komżę i ciemną
pelerynę na czerwonym spodzie związaną z przodu kokardą. W prawej ręce trzyma
krzyż, w lewej fantazyjny liść palmy. W cokole od frontu, w prostokątnej oszklonej
wnęce kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej; pochodzi z XVIII wieku, autor
nieznany. Stanowi integralną całość z cokołem.
c/ Posąg Św. Huberta: wykonany z cyny ( odlew, pochodzi z miejscowości Potok
); usytuowany w obrębie Parku Wewnętrznego od strony północnej. Postać świętego
w pozycji stojącej, ubrany w strój myśliwski, z mieczem przy boku. Ramiona okryte
luźnym płaszczem spiętym pod szyją. U jego stóp leży jeleń z głową zwróconą ku
Strona 9 z 32

niemu. Wykonany w XIX wieku, autor nieznany. Stanowi integralną całość z
cokołem murowanym, tynkowanym, przykrytym płytą.
d/ Diana Wersalska przy Ujeżdżalni: wykonana z białego marmuru;
podtrzymuje jelenia za rogi. Jest to kopia wykonana w początkach XIX wieku
według antycznego oryginału znajdującego się w Luwrze.
e/ Lwy z dziedzińca gospodarczego: wykonane z piaskowca, dwie rzeźby lwów
w pozycji leżącej; zrealizowane w latach 1729 – 1734, autor: Siegewitz, kamieniarz:
Karnitzer.
f/ Wazy:
- dwie z dziedzińca,
- dwie z kortów tenisowych – do rekonstrukcji wg. materiałów archiwalnych, należy
wykonać kopię,
uzgodnić z Inwestorem materiał, technikę wykonania, wymiary, itp.
- sześć dużych z północnej strony Zamku, z miedzi spatynowanej,
- dwie sztuki z północnej strony Zamku spod wieży, z miedzi spatynowanej,
- trzy sztuki sprzed portyku Oranżerii, żeliwne, z uchwytami w postaci
stylizowanych gryfów, do skrzydeł których przywiązane są koszyczki z
fantazyjnymi owocami, winogronami i kwiatami,
- osiem waz z Ogrodu Włoskiego ( strona południowa Zamku ) z piaskowca, wys. 84
cm ; usytuowane na wysokich postumentach murowanych i tynkowanych, wys. 135
cm, pochodzą z XIX wieku,- zakres prac : czyszczenie waz.
- sześć glinianych waz z Tarasu Południowego o spłaszczonych czarach
dekorowanych liśćmi akantu, ujęte w puklowany koszyczek, usytuowane na
wysokich murowanych cokołach; należy przedstawić projekt na wykonanie kopii
waz, uzgodnić z Inwestorem materiał i pozostałe szczegółowe warunki realizacji;
- jedenaście glinianych waz przy Moście Południowym i Ogrodzie Różanym: o
spłaszczonych czarach, których brzegi wieńczy szeroki kołnierz ozdobiony simą,
koszyczki puklowane; usytuowane na wysokich cokołach; należy przedstawić
projekt na wykonanie kopii waz, uzgodnić z Inwestorem materiał i pozostałe
szczegółowe warunki realizacji;
g/ Distylos: motyw antyczny złożony z dwóch kolumn z białego marmuru o
głowicach kompozytowych, nakrytych drewniana rzeźbioną belką; trzony kolumn
do połowy puklowane, powyżej żłobkowane, kanelowane; ustawiony w Ogrodzie
Różanym, na wysokich cokołach 110 cm, kolumny wys. 240 cm.; powstał na
przełomie XIX i XX wieku, sprowadzony z Włoch przez
Romana Potockiego;
h/ Orzeł Napoleoński: ptak z białego marmuru, kopia; przedstawiony w pozycji
stojącej z rozwartymi skrzydłami. Umieszczony na wysokiej granitowej kolumnie
wys. 312 cm w Ogrodzie Włoskim – stanowią integralną całość; wykonany w 1972
roku, wg oryginału, który znajduję się na Zamku w Galerii Rzeźb; prace obejmują
zabiegi remontowo – konserwatorskie wraz z projektem na wykonanie kopii rzeźby
wg. oryginału;
i/ Zegar Słoneczny Gnomon: z piaskowca, umieszczony na cokole z piaskowca w
kształcie wklęsłego prostopadłościanu z napisami na płycie południowej „ IHS 1844
r.”, od północy: „ Od wschodu słońca do zachodu chwalebne imię Pańskie. PSC XII
„. Ustawiony przy południowej elewacji Zamku; zegar słoneczny wraz z cokołem
stanowią integralną całość;
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j/ Taborety: pięć ośmiokątnych fajansowych, z których cztery o polewie
seledynowej, jeden- zielonej; zdobione na siedmiu polach płaskorzeźbą
przedstawiająca postacie amorków i maszkaronów, ósme pole bez ozdób.
Wykonane w firmie Emilie Miler w Paryżu, na przełomie XIX i XX wieku; ustawione
w Ogrodzie Włoskim; należy wykonać pełen zakres prac remontowo –
konserwatorskich wraz z projektem na realizację kopii- szczegóły uzgodnić z
Inwestorem;
k/ Głowy: Izydy, Młodej Kobiety, Hermesa, Młodzieńca : z białego marmuru,
usytuowane na wysokich cokołach, pod ścianą Zamku od strony Ogrodu
Włoskiego; są to nowożytne kopie wykonane z kopii rzymskich wg .
hellenistycznych, antycznych pierwowzorów – zakres prac : czyszczenie.

Dokumentacja projektowa na wykonanie kopii nie może być powielana ani
wykorzystywana jako wzór przez osoby trzecie.
Dla każdej rzeźby i detalu architektonicznego należy przedstawić szczegółowy,
indywidualny program prac konserwatorskich

Zakres prac remontowo-konserwatorskich rzeźb:
a) Wytyczne konserwatorskie od WKZ – wg potrzeb
b) Dokumentacja opisowa i fotograficzna stanu zastanego - 3 egz . + wersja
elektroniczna
c) - 3 egz. + wersja elektroniczna
d) Program prac konserwatorskich uzgodniony z Zamawiającym wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac – po 4 egz. +
wersja elektroniczna
e) Przedmiar robót - 3egz. + wersja elektroniczna
f) Kosztorys inwestorski – 3 egz. + wersja elektroniczna
g) Inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz niezbędne do prawidłowego wykonania prac konserwatorskich.
IX. Prace projektowo-konserwatorskie małej architektury w Parku w ramach
przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
a) Wartownia (Kordegarda) - murowana, parterowa przy głównym wjeździe do
Zamku od północy, na planie prostokąta, złożona z otwartej wnęki, przedsionka i
pokoju. Na elewacji frontowej herb Potockich Pilawa (z lat : 1890-1904).
b) Portiernia przy bramie wjazdowej od południowego wschodu ( Stara
Kordegarda) –murowana na planie kwadratu, jednoizbowa (z lat: 1890-1904)
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c) Pawilon Elizin – w części północno-wschodniej Parku, altana murowana (XIX /
XX w.)Konstrukcja dachu oparta na 6 otynkowanych kolumnach z entazis. Dach
kopulasty kryty blachą
d) Cokół betonowy pod Posągiem Matki Boskiej oraz żeliwne ozdobne
ogrodzenie ze sterczynami, z obu stron z żeliwnymi latarniami. Styl Neogotycki (z
1852 r.).
e) Most południowy : na grobli przez fosę o konstrukcji kamienno-ceglanej bez
prześwitu i balustrady z ozdobnym ogrodzeniem i ażurową dwuskrzydłową kutą
bramą od strony południowej.
Ogrodzenie i bramka przy moście południowym k/ Oranżerii , stanowiąca
przejście do ogrodu zewnętrznego . Bramka zakomponowana między dwoma
boniowanymi filarami, dwuskrzydłowa o bogatym ornamencie z płaskownika i
zwieńczeniu o wolutowych skrętach roślinnych.
f) pergola drewniana przy kortach tenisowych
g) rewaloryzacja zabytkowego kortu i otoczenia – wymiana pergoli i ogrodzenia –
( kolor do uzgodnienia z Kierownikiem Działu Konserwacji Dzieł Sztuki).

Zakres prac projektowych oraz inne dokumenty:
a). Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym do celów projektowych – 3
egz. + wersja elektroniczna
b) Wytyczne konserwatorskie WKZ - wg potrzeb
c) Ekspertyza konstrukcyjno – mykologiczna ( poparta dokumentacja
fotograficzną)- 3 egz.+ wersja elektroniczna
d) Techniczne warunki zasilania – wg potrzeb
e) Ewentualne materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu
lokalizacji celu publicznego i uzyskanie tej decyzji. – wg potrzeb
f) Szczegółowa inwentaryzacja architektoniczna i konstrukcyjna ( poparta
dokumentacją fotograficzną) - 3 egz. + wersja elektroniczna
g) Decyzja lub zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie potencjalnego
oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych Natura 2000 oraz
opracowanie stosownej dokumentacji służącej temu celowi– wg potrzeb
h) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę 6 egz. + wersja elektroniczna
i) Projekt wykonawczy z uzgodnieniami .- 5 egz. + wersja elektroniczna
j) Przedmiary robót z tabelą elementów scalonych - 3 egz. + wersja elektroniczna
k) Kosztorys inwestorski z tabelą elementów scalonych – 3 egz . + wersja
elektroniczna.
l) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 5 egz. +
wersja elektroniczna
ł) Wszelkie inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub innych jednostek uzgadniających.
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X. Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia wraz z zabytkowymi bramami w
ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie
nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
Zakresem prac remontowo-konserwatorskich należy objąć: Istniejące ogrodzenie
całego terenu parku wraz z działką nr 3881 (Grunty za Stawem).
Długość całego ogrodzenia około 2500 mb.
a) Od strony północno-zachodniej w rejonie głównego wejścia do Zamku
ogrodzenie stanowi wyremontowany 8-mio przęsłowy mur z cegły ceramicznej ,
otynkowany, z elementami wieńczącymi mur, na betonowym cokole.
b) Od strony zachodniej wzdłuż ul. Zamkowej : ogrodzenie z siatki w ramach
stalowych zamocowanych w murowanych, otynkowanych słupkach na betonowym
cokole. Przewiduje się pozostawienie tego odcinka ogrodzenia - w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przewidzieć prace remontowo- konserwatorskie
ogrodzenia ( Ogrodzenie wykonała wiedeńska firma Hunter Schrantz , składało się
z grubej giętkiej siatki).
c) Od strony południowej wzdłuż ul. 3 Maja ( od Maneżu do Szkoły Muzycznej) :
ogrodzenie kute zamocowane w murowane, otynkowane słupki. - na betonowym
cokole. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć prace remontowokonserwatorskie tego odcinka ogrodzenia.
d) Odcinek ogrodzenia od Szkoły Muzycznej do granicy z Gruntami za Stawem –
ogrodzenie z płyt betonowych – przewiduje się pozostawienie tego typu
ogrodzenia. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć wykonanie prac
remontowo-konserwatorskich istniejącego ogrodzenia.
e) Grunty za Stawem , działka nr 3881 – od strony ul. Ogrodowej : siatka na
słupkach metalowych na betonowym cokole, od strony ul. Kościuszki : ogrodzenie
betonowe ażurowe. Proponuje się wykonanie nowego ogrodzenia tej działki od ulicy
Ogrodowej z płyt betonowych, ( takie jak między Szkolą Muzyczną a Gruntami za
Stawem), natomiast od strony
ul. Kościuszki przewidzieć wykonanie nowego ogrodzenia kutego ( identyczne jak
ogrodzenie Parku wzdłuż ulicy Kościuszki). .
f) Od strony północnej wzdłuż ulicy Kościuszki od granicy z Gruntami za Stawem
do fragmentu muru ogrodzeniowego w rejonie Wartowni Głównej ( Kordegardy) ;
ogrodzenie kute zamocowane w murowanych, otynkowanych słupkach, na
betonowym cokole – typ ogrodzenia pozostawić bez zmian.
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wykonanie prac remontowokonserwatorskich.
g) Wszystkie betonowe słupki ogrodzenia przykryte są ,, betonową czapą”.
Pracami remontowo-konserwatorskimi należy również objąć wkomponowane w
ogrodzenie zabytkowe n/w bramy:
a) Brama przy Wartowni Głównej : trzyakardowa wsparta na czterech filarach z
dekoracją dwuskrzydłową kutą kratą w środkowej arkadzie z wkomponowanymi
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kartuszami z inicjałem R.P. i bogatym zwieńczeniem. Dwie boczne arkady zamykają
kraty bocznych furtek.
b) Brama wejściowa od strony południowo-zachodniej ( od strony Maneżu)
wkomponowana w ogrodzenie. Wykonana w całości z żeliwa. Złożona z
dwuskrzydłowej bramy głównej i dwóch bramek bocznych. Zamknięta górą
półkolistym ozdobnym łukiem . W skrzydłach umieszczone są kartusze z inicjałami
R.P. a w szczycie kartusz z herbem Pilawa.
c) Pozostałe ( cztery) bramy – wykonane w czasie budowy nowego ogrodzenia w
latach : 1967- 70, dwuskrzydłowe o kratach analogicznych jak ogrodzenie.
d) Brama wejściowa od strony ul. Kościuszki przy Zameczku Romantycznym
najbardziej okazała w stylu baroku francuskiego z fragmentem ozdobnego
ogrodzenia z przełomu XIX/XX w.
Zakres prac projektowych i inne dokumenty:
a) Ekspertyza konstrukcyjno – mykologiczna ( wraz z fundamentami) i z
wykonaniem odkrywek
- w zakresie niezbędnym do prawidłowego i kompletnego opracowania
dokumentacji projektowo- kosztorysowej ( poparta dokumentacją fotograficzną) - 3
egz. + wersja elektroniczna
b) Szczegółowa inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska i konstrukcyjna
budowli ( wraz ze wszystkimi detalami i elementami poparta dokumentacją
fotograficzną – 3 egz. + wersja elektroniczna .
c)Ewentualne zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie potencjalnego
oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych Natura 2000 oraz
opracowanie stosownej dokumentacji służącej temu celowi- wg potrzeb
d) Ewentualne uzyskanie niezbędnych warunków, zawarcie umów cywilnoprawnych itp. – wg potrzeb
e) Ewentualne materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego- wg potrzeb
f) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień ( m.in. WKZ, zarządcy dróg)
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 6 egz . + wersja elektroniczna
g) Projekt wykonawczy z uzgodnieniami rzeczoznawców - 5 egz. + wersja
elektroniczna
h) Przedmiary robót wraz z tabelą elementów scalonych - 3 egz. + wersja
elektroniczna
i) Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych – 3 egz. + wersja
elektroniczna
j) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 5 egz. +
wersja elektroniczna
k)Wszelkie inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub innych jednostek uzgadniających
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XI. Wykonanie monitoringu terenu Parku w ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i

rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych
OR-KA II, III, IV, VII”
Zakresem opracowania należy objąć następujące alejki na terenie Parku :
a) Alejkę wzdłuż ogrodzenia przy ul. Kościuszki : od bramy Głównej do ulicy
Ogrodowej
b) Wzdłuż ul. Ogrodowej
c) Od ulicy Ogrodowej ( obok MOSiR-u) - główna alejka prowadząca k/ Szkoły
Muzycznej
d) Główna Alejka ( wzdłuż fosy) od Mostku Zachodniego w kierunku Powozowni
do ul. 3 Maja( uwzględniając zmienioną lokalizację alejki ze zjazdem na ul. 3 Maja)
e) W rejonie bramy wejściowej na teren Parku przy ul. 3 Maja ( od strony Maneżu).
f) Alejka od Mostku Zachodniego w kierunku ul. Kościuszki ( usytuowana
bezpośrednio przy fosie).
g) Alejka od bramy przy Szkole Muzycznej do bramy przy Zameczku
Romantycznym ( ze zjazdem na ulicę Kościuszki)
h) Alejki w rejonie kortów tenisowych i Ujeżdżalni
i) Alejka od bramy głównej do Mostku Zachodniego
j) Alejka wzdłuż fosy od strony wschodniej
Dla kamer usytuowanych w rejonie : Zameczku Romantycznego, Ujeżdżalni i Szkoły
Muzycznej należy przyjąć typ kamer umożliwiający równoczesną obserwację alejek
i budynków.
W dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidzieć kamery mało widoczne dla
turystów.
Zakres prac projektowych oraz inne dokumenty:
a) Wytyczne konserwatorskie – wg potrzeb
b) Techniczne warunki zasilania – wg potrzeb
c) Ewentualne materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu
lokalizacji celu publicznego – wg potrzeb
d) Decyzja lub zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie potencjalnego
oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych Natura 2000 oraz
opracowanie stosownej dokumentacji służącej temu celowi- wg potrzeb.
e) Projekt budowlany z kompletem wymaganych opinii i uzgodnień
(m. in. NIMOZ)- z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 6 egz. + wersja
elektroniczna
f) Projekt wykonawczy z uzgodnieniami rzeczoznawców - 5 egz. + wersja
elektroniczna
g) Przedmiary robót wraz z tabela elementów scalonych – 3 egz + wersja
elektroniczna

Strona 15 z 32

h) Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych - 3 egz. + wersja
elektroniczna
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 5 egz. +
wersja elektroniczna
j) Wszelkie inne prace projektowe wynikające z wymogów Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub innych jednostek uzgadniających
XII. Wykonanie sieci Wi – Fi na terenie całego Parku w ramach przedsięwzięcia
,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
1) Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w dwóch etapach:
a) etap I - Park Wewnętrzny
b) etap II – pozostały teren Parku
Wykonawca prac projektowych winien zastosować odpowiednie rozwiązania
projektowe powodujące ograniczenie zasięgu działania sieci Wi-Fi wyłącznie do
terenu Parku.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji rozwiązań technicznych z
Zamawiającym.
2) Zakres prac projektowych oraz inne dokumenty:
a) Wytyczne konserwatorskie - wg potrzeb
b) Techniczne warunki zasilania – wg potrzeb
c) Ewentualne materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu
lokalizacji celu publicznego – wg potrzeb
d) Decyzja lub zaświadczenie od kompetentnych organów w zakresie potencjalnego
oddziaływania na środowisko i obszarów chronionych Natura 2000 oraz
opracowanie stosownej dokumentacji służącej temu celowi.
e) Projekt budowlany z uwzględnieniem etapowania robót z kompletem
wymaganych opinii i uzgodnień - z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 6 egz. +
wersja elektroniczna
f) Projekt wykonawczy z podziałem na etapy robót i uzgodnieniami
rzeczoznawców -po 5 egz. + po 1 egz. wersji elektronicznej
g) Przedmiary robót z podziałem na etapy robót wraz z tabela elementów scalonych
– po 3 egz. +wersja elektroniczna
h). Kosztorys inwestorski z podziałem na etapy robót wraz z tabelą elementów
scalonych - 3 egz. + wersja elektroniczna
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z podziałem
na etapy robót –po 3 egz. + wersja elektroniczna.
Uwaga: Wersja elektroniczna na nośnikach CD w formacie: DWG i PDF.
Całość dokumentacji musi być zgodna z obowiązującym Planem Ochrony oraz
wymogami Straży Pożarnej.
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A. Dokumentacja wymieniona w punkcie III winna być opracowana zgodnie z umową ,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz umożliwiać
prawidłową realizację robót
B .Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych prac nie wymienionych w
specyfikacji , których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy.
C. Integralną częścią dokumentacji jest oświadczenie Wykonawcy iż dokumentacja
została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi i normami i jest kompletna z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.
D . Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanego
projektu podczas procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót , na każde żądanie
Zamawiającego w terminie gwarantującym zachowanie procedur przetargu na wykonanie
robót
E. Wykonawca może sobie zastrzec , które ze złożonych informacji nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania , gdyż stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Objęte
powyższym zastrzeżeniem informacje Wykonawcy stanowiące tajemnicę Wykonawcy Wykonawca zamieści w odrębnej kopercie.
V. Pełnienie nadzoru autorskiego.
1. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi nadzoru autorskiego wg odrębnej
umowy.
2. Płatny pobyt Projektanta na budowie odbywał się będzie wyłącznie na każdorazowe
wezwanie Zamawiającego i winien być potwierdzony wyłącznie przez branżowych
Inspektorów Nadzoru z uwagą , że konieczność wezwania Projektanta nie wynika z wad w
dokumentacji projektowej .
3. O potrzebie obecności Projektanta na budowie Zamawiający powiadomi pisemnie
każdorazowo Projektanta z 3-dniowym wyprzedzeniem , w przypadkach awaryjnych
telefonicznie.
Ilość pobytów Projektanta na budowie, w ramach nadzoru autorskiego uzależniona będzie
od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego .
4. Projektant będzie pełnił nadzór autorski za wynagrodzeniem liczonym za jednorazowy
Pobyt Projektanta podany w ofercie.
W cenie jednego pobytu na budowie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z
przyjazdem , pobytem Projektanta na budowie oraz załatwieniem spraw związanych z
nadzorem autorskim w różnej formie. Przez jeden pobyt na budowie uważa się pobyt
Projektanta na budowie z zaangażowaniem co najmniej 6-ciu godzin. Koszty nadzoru
autorskiego wynikłe z błędów w dokumentacji ponosić będzie Projektant.

3. Kody opisujące przedmiot zamówienia Słownik CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowym
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IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy.
1. sukcesywnie - zgodnie z harmonogramem prac projektowych stanowiącym załącznik
do niniejszej specyfikacji.
2. Zakończenie : 18.12.2015

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

V.A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie warunkiem udziału w
postępowaniu jest:
wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej obiektu
zabytkowego o wartości minimum 200 000,00 (dwieście tysięcy) złotych każda.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu
jest:
- dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu realizacji
zamówienia w tym min. 2 osoby, posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie
projektowania
w
branży
budowlanej
(np.
konstrukcyjno-budowlane,
architektoniczne).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia - w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest:
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Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie opłaconego ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 (pięćset tysięcy
złotych).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu
1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub
osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu (np. poprzez dołączenie do
zobowiązania aktualnego dokumentu rejestrowego);
2) określenie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3) wskazanie sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
4) określenie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
5) podanie zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg
formuły „spełnia – nie spełnia”, i nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych
przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych poniżej. Z
dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału
na dzień składania ofert.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
wykonawcy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
V.B) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy składają następujące dokumenty:
1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. Obowiązek przedstawienia w wykazie dotyczy wyłącznie usług
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenia,
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
Obowiązek wskazania przez wykonawcę usług w wykazie i złożenia poświadczeń
lub innych dokumentów dotyczy usług opisanych potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania ww. dowodów.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stosownie do postanowień jej art. 44, Zamawiający
żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
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VI. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
Dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do poświadczania kopii za
zgodność z oryginałem.
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik
nr 2 do SIWZ).

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Aktualnego

zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub składania ofert;

4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub składania ofert;

UWAGA: w przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę,
jak i na każdego ze wspólników.
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub składania ofert;

6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub składania ofert;

7) W przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1
i art.
132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Uwaga!
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
do oferty należy dołączyć wymagane w rozdziale VI SIWZ pkt. 1-8 dokumenty
dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ:
1. pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,

c)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2. pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz 10 i 11.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V i VI SIWZ, lub którzy złożyli te
dokumenty, ale zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub/i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upływa
termin składania ofert.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI, KTÓRE WYKONAWCY SĄ ZOBOWIĄZANI
DOSTARCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty.
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 1 do SIWZ)
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
(załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
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4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ
5. Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu określone w Rozdziale
VI SIWZ
6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - jeżeli oferta nie została podpisana
przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym – i do
składania ewentualnych wyjaśnień oraz w przypadku podmiotów występujących
wspólnie – w oryginale lub w poświadczonej notarialnie kopii lub kopii
opatrzonej pieczęcią „za zgodność z oryginałem” i imienną pieczątką osoby
upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
7. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom. Brak oświadczenia w sprawie powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcom, uznany będzie za zobowiązanie do
samodzielnego wykonania zamówienia.
8. Dowód wniesienia wadium
9. Parafowany na wszystkich stronach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJA O UDZIELANIU
WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje będą przekazywane
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli przekazanie dokumentu lub
informacji nastąpi faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych – Anna Gitenis tel. 017 225 20 10 w. 136 –
annagitenis@zamek-lancut.pl ; (wtorek-piątek)
w sprawach formalnych – Krzysztof Żaba tel. 017 225 20 10 w. 117 –
krzysztof.zaba@zamek-lancut.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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 do składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie wyżej opisanego
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terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W szczególnie uzasadnionym przypadku, Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. O każdej
zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz umieszczając informacje o zmianie na własnej
stronie internetowej.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu
na bieg terminu składania wniosków przez Wykonawcę i zapytań do SIWZ.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 tys. zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych)
2.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, Nr konta
bankowego: 95 1240 2643 1111 0000 3778 1587
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przed 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. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.)

4.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca
dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego
przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – dokumentacja
projektowa –teren parku”.
5.
W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniądzu,
wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie IX.3 2-5 muszą zawierać
określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki
utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. ust 4a i 5 ustawy.
6.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi
zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w
przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
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8.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpłynięcia
środków na konto Zamawiającego.
9.
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym
we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego
postępowania.
X.
1.
2.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i
przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną –
jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku
polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby wszystkie strony
dokumentów składające się na ofertę były kolejno ponumerowane.
Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób
trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna
zawierać następujące informacje:
a) Przedmiot postępowania,

3.
4.

5.
6.

b) Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest
inny niż adres siedziby),
c) Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,
7.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8. Ofertę przedkłada się Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone
wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
10. Ofertę, oświadczenia, dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu
otwarcia ofert.
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce),
zewnętrznej zaadresowanej na:
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Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie :
prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku w ramach
przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
oraz
„Nie otwierać przed dniem 06.07.2015 r. godz. 13:00”
12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są
zmieniane.

XII. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem,
4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy
wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców
występujących wspólnie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego może zażądać umowę regulującą współpracę tych
wykonawców.
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie
umowy.
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Muzeum-Zamek w
Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, (w sekretariacie).
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2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2015 o godz. 12:30. Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania.
3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2015 o godz. 13:00
w siedzibie Zamawiającego tj. Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1,
37-100 Łańcut, pokój zamówień publicznych
4. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie obecny na otwarciu ofert,
Zamawiający na jego wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia
ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokonać wezwania do
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste omyłki
pisarskie, rachunkowe i inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z
SIWZ

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Wykonawca określa cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto
realizacji zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej,
SIWZ i umowy i ma być podana w polskich złotych (PLN), z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy,
zgodni z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził by do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

XV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
6. a/kryterium oceny ofert jest cena P1 (cena 90%).
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b/ termin realizacji 10 % P2
7. Ocena będzie następowała wg wzoru:

P1

Cmin

Cn 90

gdzie:
P1
– ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”,
Cmi – najniższa cena oferty brutto spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.
n

Cn
P2 -

– cena brutto oferty badanej.
termin realizacji 10%

Termin realizacji Zamawiający będzie oceniał w następujący sposób:
Termin zakończenia prac to 18.12.2015, jeżeli Wykonawca zobowiąże się do
zakończenia umowy do 11.12.2015 otrzyma 5 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiąże się
do zakończenia umowy do 04.12.2015 otrzyma 10 pkt,
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium termin realizacji
wynosi 10 punktów.

Termin zakończenia prac
18.12.2015 (wymóg udziału
w postępowaniu
11.12.2015
04.12.2015

Liczba punktów
0
5
10

Oferta która otrzyma największą ilość punktów P1+P2 zostanie uznana jako
najkorzystniejsza.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (otrzyma największą ilość punktów) w
oparciu o wyżej podane kryteria wyboru

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisze
umowę w siedzibie Zamawiającego – Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1,
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37-100 Łańcut, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż
przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności
wskazanych w art. 94 ust. 2 ustawy.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ponownej ich oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym
postępowaniu o zamówienie publiczne.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych
w art. 148 ust. 2 ustawy.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić na
rachunek bankowy Zamawiającego: 95 1240 2643 1111 0000 3778 1587 , z podaniem tytułu
wpłaty: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dokumentacja projektowa teren
parku”
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8 Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Pozostałą kwotę, stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10.Kwota, o której mowa w pkt. 13 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
rękojmi za wady.
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XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJACYCH:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 50 %
zamówienia podstawowego.

XIX. INFORMACJĘ O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH I OFERT
WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY:
1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Przyjęcie postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia
oferty.
4. Akceptacja treści umowy nastąpi przez podpisanie (parafowanie) każdej zapisanej
strony (kartki) załączonego wzoru umowy oraz załączników do umowy przez
Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega, iż w wypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na warunkach określonych w umowie.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:


W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia
odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.



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.
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Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.



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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.



Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.



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 10 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.



Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.



W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.



Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ, będące integralną częścią SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 2
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3
Wzór umowy
Załącznik nr 4
Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5
Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie Załącznik nr 6

Łańcut, dn. 06.05.2015

ZATWIERDZAM:
...........................................................
Podpis Kierownika Zamawiającego
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