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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23211-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łańcut: Usługi artystyczne
2018/S 012-023211
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
Łańcut
37-100
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Żaba
Tel.: +48 172252010
E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl
Faks: +48 172252012
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamek-lancut.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja kultury

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej (...)
Numer referencyjny: S-ZP-203/01/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
92312000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówiena.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:
— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z.
Wyłączeniem Oficyny.
— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),
— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),
— opaski zewnętrzne,
— instalacja odgromowa i wyrównawcza.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45400000
45262521

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul.Zamkowa 1.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówiena.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:
— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny,
— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),
— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),
— opaski zewnętrzne,
— instalacja odgromowa i wyrównawcza.
Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:
a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:
— taras południowy: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego, nie
wg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),
— elewacje: wymiana parapetów, obróbek blacharskich i rur spustowych,
— roboty przygotowawcze,
— elewacja 1-1 zachodnia,
— elewacja 2-2 północna,
— elewacja 3-3 wschodnia,
— elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),
— elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec główny),
— elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),
— elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża),
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— opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06, PZ.07,
PZ.09,PZ.10, PZ.11, PZ.14,
— modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej:, parter I piętro, II piętro,
— roboty porządkowe.
b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robót)
— elewacja frontowa Zamek – (poz.1),
— elewacja północna Zamek- (poz.2),
— elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),
— elewacja południowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),
— elewacja południowa Zamek –z zewnątrz (poz.5),
— wieża północno-zachodnia Zamku - (poz.6),
— wieża południowo-zachodnia Zamku- (poz.7),
— wieża północno-wschodnia Zamku – (poz. 8),
— wieża południowo-wschodnia Zamku – (poz.9),
— wieża południowo-wschodnia, Taras – (poz.10),
— elewacje wieży, klatki schodowej, - (poz.11),
— dziedziniec wewnętrzny, - elewacja północna – (poz.12),
— dziedziniec wewnętrzny elewacja wschodnia – (poz. 13),
— dziedziniec wewnętrzny – elewacja - (poz. 14),
— dziedziniec wewnętrzny, elewacja południowa –(poz.15),
— dziedziniec wewnętrzny, elewacje klatka schodowa paradna – (poz.16),
— dziedziniec wewnętrzny, klatka schodowa kuchenna –(poz.17),
— elewacja wschodnia od dziedzińca – (poz.22),
— elewacja zachodnia (Zamek) –(poz.23),
— wieża,, Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.25),
— wieża,, Kurza Stopka”, elewacja południowa, północna, wschodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.26),
— elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),
— elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),
— elewacja zachodnia i południowa Biblioteki wraz z wykuszem – poz. 29),
— elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacją północną.- (poz. 30).
c) prace instalacyjne –elektryczne:
— instalacja odgromowa, wyrównawcza,
— pomiary.
Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom I AR.1 dotyczący:
Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawą elewacyjną na budynku dotyczy
wyjść kabli na zewnątrz budynku do instalacji zewnętrznej np. oświetleniowej jak również odgromowe
(mocowanie). W tym celu Wykonawca winien wykonać odpowiedni ruraż. Obwody kablowe winny być
wykonane jak w opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tym
obwody oświetlenia wież. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable także w rurach,
winny odbywać się z zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudową stosownych rurowych pilotów nierdzewnych na
odcinkach bez kabli.
Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie są objęte niniejszym zakresem etapowania
robót.
Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - zachodniej nie mogą być wykonywane
w czasie Festiwalu Muzycznego.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy/
robót / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt dofinansowany w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość:
250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN 00/100);

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
• posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w
przedmiotem zamówienia.
• posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie warunku należy przedłożyć.
1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 1 500 000 PLN. w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2. potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 5.000.000 PLN,

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. dysponowanie co najmniej jedną osobą koordynującą i nadzorującą pod względem konserwatorskim prace
zespołów konserwatorskich, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł

18/01/2018
S12
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/7

Dz.U./S S12
18/01/2018
23211-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/7

sztuki, oraz, która posiada minimum 10 letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie i 5-letni staż
pracy na stanowisku kierownika zespołu.
2. dysponowanie osobami które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów
na kierunku konserwacja dzieł sztuki o specjalności dotyczącej:
• konserwacji tynków i technik opartych na klejach syntetycznych, który posiada wykształcenie wyższe lub
równoważne w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10- letni staż
pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie,
• konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz żaluzji okiennych, który posiada wykształcenie wyższe lub
równoważne 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,
• konserwacji sztukaterii, 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. dysponowanie co najmniej:
— 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w
branży ogólnobudowlanej, posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o
których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach związanych lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane uprawnienia w
państwach członkowskich UE w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która dodatkowo posiada minimum 5letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Oraz.
— 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót w branży
elektrycznej, posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
oraz w przepisach związanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz uznane uprawnienia w państwach członkowskich UE która dodatkowo posiada
minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych.
4. Wykonanie co najmniej dwóch usług polegające na renowacji i konserwacji elewacji obiektów budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000 PLN brutto oraz jedną usługę
polegającą na renowacji i konserwacji stolarki okiennej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości
zamówienia co najmniej 500 000 zł brutto
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie warunku należy przedłożyć.
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie,
2. dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego, a także informacjami o zakresie wykonywanych
czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszelkie zmiany umowy zostały zawarte w par. 19 wzoru umowy, będącej załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 12:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Muzeum-Zamek w Łańcucie, 37-100, ul. Zamkowa 1 / Pokój Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Informacje dotyczące
sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania o ktorej mowa w art. 24aa ustawy PZP
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust.
5 pkt 1
4. Ze względu na ograniczoną ilość znaków które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informację
znajdują się w SIWZ dostępnym na stronie internetowej

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2018

18/01/2018
S12
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/7

