Znak sprawy: S-ZP-203/16/2015
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:
Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA
II). Działanie nr 1 Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz
(ściany, sufity, stolarka okienna, z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki oraz
kominki) wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze -Konserwacja wnętrz; Gabinetu w Wieży płd.-wsch., Pokoju Werandowego i
Apartamentu Chińskiego

CPV: 92312000-1 Usługi artystyczne
45212350-4

Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 13.06.2015 pod nr 2015/S 113-205032

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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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

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. 907 ze
zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA
II). Działanie nr 1 Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz
(ściany, sufity, stolarka okienna, z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki oraz
kominki) wszystkich pomieszczeń na II piętrze, wybranych pomieszczeń na I piętrze.
- Konserwacja wnętrz; Gabinetu w Wieży płd.-wsch., Pokoju Werandowego i
Apartamentu Chińskiego
Obiekt zaliczany jest do najcenniejszych zabytków województwa podkarpackiego i podlega ścisłej
ochronie konserwatorskiej.

Przedmiotem zamówienia jest:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7,
(dokumentacja –programy konserwatorskie).
Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ścian, sufity, stolarka
okienna, z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki oraz kominki ) Gabinetu w Wieży płd.wsch., Pokoju Werandowego, Apartamentu Chińskiego na I piętrze budynku głównego
Muzeum–Zamku w Łańcucie wraz z kompleksową dokumentacją konserwatorską.
Przed złożeniem oferty zaleca się oferentowi dokonanie wizji lokalnej w obiekcie oraz uzyskanie
we własnym zakresie niezbędnych informacji w celu przygotowania kompletnej oferty i zawarcia
umowy na wykonanie robót.
Koszty odwiedzenia obiektu oferent będzie ponosił we własnym zakresie.
Dokonanie wizji lokalnej w obiekcie będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
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Wymagania dodatkowe:
 Ze względu na dofinansowanie projektu z EOG Wykonawca zobowiązany jest
do ścisłego dotrzymania terminów i zakresu realizacji programu konserwacji.
 Z uwagi na równoczesne wykonywanie wymiany
dachu i inne prace
konserwatorskie Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów
ramowych narzuconych przez Zamawiającego oraz zobowiązany jest
uzgodnienia terminów realizacji z Zamawiającym i Wykonawcami pozostałych
zadań (wymiany instalacji elektrycznej i instalację audio przewodników stacjonarnych).
 Z uwagi na konieczność utrzymania możliwości użytkowania części obiektu
w określonych terminach, wymagane jest szczegółowe uzgodnienie terminów
realizacji.
 Z uwagi na wykonywane równolegle prace konserwatorskie w ramach
rozstrzygniętego uprzednio przetargu Wykonawca niniejszych prac będzie
musiał skoordynować i uzgodnić wszelkie wykonywane prace z Wykonawcami
obecnie wykonującymi prace konserwatorskie.
 Wykonawca
zobowiązany
jest
do
zabezpieczenia
pomieszczeń
konserwowanych, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczeniem pomieszczeń
sąsiednich po konserwacji lub nie objętych konserwacją, lub przewidzianych
do konserwacji w innych terminach oraz ochrony zabytkowych zbiorów.
 Pochodzące z demontażu materiały, w porozumieniu z Zamawiającym,
Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt.
 W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót
Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia.
 Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie zabytkowym, Wykonawca
zobowiązany jest do:
a) wykonywania konserwacji w sposób nie kolidujący z częściami użytkowanymi,
b) odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej funkcjonowania obiektów,
c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poż.
d) zabezpieczenia miejsca odkrycia obiektów mogących mieć charakter zabytkowy,
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego i Zamawiającego,
e) pełnego zabezpieczenia przed skutkami robót wyposażenia pomieszczeń przy
akceptacji Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w następujących terminach:
Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy
a) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,
b) osiągnięcie gotowości do odbioru – do 15.01.2016 r.
c) zakończenie wszystkich prac oraz oddanie
konserwatorskiej do 15.02.2016 r.
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d) wykonanie konserwacji stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych do 30.10.2015 r.
Osiągnięcie gotowości do odbioru: do 15.01.2016 r.
Wykonanie zamówienia nastąpi do dnia: do 15.02.2016 r.

II.

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; warunkiem udziału w postępowaniu ,
w każdym z trzech zadań jest:
wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
dwóch zadań w których wykonano pełną konserwację wnętrz zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków zawierających przynajmniej 4 z niżej wymienionych specjalizacji
konserwacji;
1)
2)
3)
4)
5)

konserwacji malarstwa ściennego,
konserwacji drewna i drewna polichromowanego,
konserwacji kamienia,
konserwacji tynków i techniki oparte na klejach syntetycznych,
konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz żaluzji okiennych.

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
warunkiem udziału w postępowaniu jest :
 dysponowanie osobami które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po
ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja dzieł sztuki
o specjalności dotyczącej:

1. konserwacji malarstwa ściennego, który posiada wykształcenie wyższe w tej
specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10-letni staż
pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz min. 5 lat na stanowisku
kierownika robót konserwatorskich,
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2. konserwacji drewna i drewna polichromowanego, który posiada wykształcenie
wyższe w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min.
10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz min. 5 lat na
stanowisku kierownika robót konserwatorskich,
3. konserwacji kamienia (kafle, wątki kamienne i okładziny proste), który posiada
wykształcenie wyższe w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz,
który posiada min. 10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz
min. 5 lat na stanowisku kierownika robót konserwatorskich,
4. konserwacji tynków i technik opartych na klejach syntetycznych, który posiada
wykształcenie wyższe w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz,
który posiada min. 10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie,
5. konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz żaluzji okiennych, który posiada
wykształcenie wyższe w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz,
który posiada min. 10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz
min. 7 lat na stanowisku kierownika robót konserwatorskich.
Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji kierownika prac przy malarstwie ściennym i przy
tynkach może wykonywać to jedna osoba.
Również Zamawiający dopuszcza połączenie osoby funkcji kierownika prac przy drewnie
i drewnie polichromowanym oraz stolarce okiennej i drzwiowej i może wykonywać jedna osoba

2) - dysponowanie co najmniej jedną osobą koordynującą i nadzorującą pod względem
konserwatorskim prace zespołu konserwatorskiego, która posiada wykształcenie wyższe
w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, oraz, który posiada minimum 10 letni
staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie i 7-letni staż pracy na
stanowisku kierownika zespołu.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie opłaconego ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 (jeden milion
złotych).
5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. 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.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg
formuły „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.
VI W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
składają następujące dokumenty:
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1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik
nr 1 do SIWZ).
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
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.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
ww. dowodów.
3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (wykazu
wykonanych konserwacji) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!!!
Zmiana osób wykonujących zamówienia na etapie realizacji umowy wymaga zgody
Zamawiającego.
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.
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.
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VII. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW::
 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;
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 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.
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
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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, 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
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
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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.

VIII.
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 właściwy dla danego zadania formularz ofertowy (załącznik nr 3
do SIWZ).
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. Parafowany na wszystkich stronach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
7. Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do
tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów
występujących wspólnie.
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę
nazw(firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
9. Dowód wniesienia wadium.
10.
Szczegółowy program prac konserwatorskich opracowany przez
Wykonawcę na podstawie wytycznych konserwatorskich Zamawiającego.
11.
Szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac z podaniem cen
jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu, w układzie netto, z gwarancją
uzyskania ceny pozycji kosztorysowej z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (pełnych groszy).

IX.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ I PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
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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, drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi
fakt ich otrzymania.
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bożena Knotz-Beda tel. 17/225 2010 wew. 150, email bozenab@zamek-lancut.pl – od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 08.00 do 15,00
sprawy formalne : Krzysztof Żaba 17 2252010 wew. 117 email krzysztof.zaba@zameklancut.pl
4. 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 terminu, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
5. 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.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 35 000 PLN ( trzydzieści pięć tysięcy
złotych).
1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku
PKO S.A. Łańcut Nr konta bankowego: 95 1240 2643 1111 0000 3778 1587
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do
oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na
poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – prace konserwatorskie
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest
dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty,
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
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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 Prawo zamówień publicznych
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa w art. 46.
ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

a. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
b. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
c. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić
ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
d. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f. 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.
g. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby wszystkie strony dokumentów
składające się na ofertę były kolejno ponumerowane.
h. 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,
b) Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny
niż adres siedziby),
c) Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,
i. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
j. Ofertę przedkłada się Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
k. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie
w walucie polskiej (PLN).
l. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia
ofert.
m. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej
zaadresowanej na:
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Muzeum-Zamek w Łańcucie
37-100 Łańcut
Zamkowa 1
Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie
(OR-KA II). Działanie nr 1 Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych
wnętrz (ściany, sufity, stolarka okienna, z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki oraz
kominki ) wszystkich pomieszczeń na II piętrze, wybranych pomieszczeń na I piętrze
- Konserwacja wnętrz; Gabinetu w Wieży płd.-wsch., Pokoju Werandowego i
Apartamentu Chińskiego
oraz
„Nie otwierać przed dniem 21.07.2015 r. godz. 13:00”
n. 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

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b. 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.
c.

Wszelka korespondencja
z pełnomocnikiem,

oraz

rozliczenia

dokonywane

będą

wyłącznie

d. 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.
e. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców
występujących wspólnie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego żądać może umowę regulującą współpracę tych
wykonawców.
f. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte
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).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2015 r. o godz. 12:30. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
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3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, pokój
zamówień publicznych
XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

a) Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając właściwy dla danego zadania
Formularz Oferty – załącznik nr 3 do SIWZ.
b) W cenie oferty należy podać wszystkie koszty wynikające z SIWZ wraz z załącznikami,
uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami
c) W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w SIWZ
i załącznikach a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
d) Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1.
2.

a/kryterium oceny ofert jest cena P1 (cena 80%).
b/ doświadczenie 20 % P2
Ocena będzie następowała wg wzoru:

P1

Cmin

Cn 80

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

Cn

– cena brutto oferty badanej.

P2 -

doświadczenie 20%

Doświadczenie Zamawiający będzie oceniał w następujący sposób:
Minimalna ilość wykonanych usług (pierwsze z „Wykazu wykonanych usług") nie
podlegających ocenie w kryterium „doświadczenie" wynosi - 2 (warunek udziału
w postępowaniu).
Natomiast za każdą następną (poza wymaganymi dwoma usługami) wykazaną przez
Wykonawcę w „Wykazie wykonanych usług" usługę - wykonaną z należytą starannością
w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnej konserwacji
zabytkowych wnętrz wpisanych do rejestru zabytków zawierających przynajmniej
4 specjalizacji konserwacji
1)
2)
3)
4)
5)

konserwacji malarstwa ściennego,
konserwacji drewna i drewna polichromowanego,
konserwacji kamienia,
konserwacji tynków i techniki oparte na klejach syntetycznych,
konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz żaluzji okiennych.
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Zamawiający przyzna 5 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta
w kryterium „doświadczenie' wynosi 20 punktów.

Ilośc wykonanych usług
pełnej konserwacji
zabytkowego wnętrza
2 (wymóg udziału w
postępowaniu
3
4
5
6 i więcej

Oferta która otrzyma
najkorzystniejsza.

Liczba punktów

0
5
10
15
20

największą

ilość

punktów

P1+P2

zostanie

uznana

jako

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
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisze umowę
w siedzibie Zamawiającego – Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia
postępowaniu o zamówienie publiczne.

należytego

wykonania

umowy

w

niniejszym

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.
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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 – konserwacja pomieszczeń
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu,
w którym dokonuje zapłaty faktury.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie
może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
10. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11. Pozostałą kwotę, stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
12.Kwota, o której mowa w pkt. 13 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi
za wady.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIANIACH UZUPEŁNIAJACYCH:
Zamawiający przewiduje dokonania zamówienia uzupełniającego na zasadzie art. 67 ust.1
pkt.6 ustawy Pzp.
INFORMACJĘ O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH I OFERT WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na wyodrębnione zadania.
XIX.

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. 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.
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XX.

1.

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.

2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
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Załączniki do SIWZ, będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1.
2.
3.
4
5
6.
7.

Oświadczenie
Oświadczenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wykaz usług
Wykaz osób (wraz z udokumentowanym doświadczeniem)
Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik nr 7

ZATWIERDZAM:
Łańcut, dnia …............................
Podpis Kierownika Zamawiającego
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