SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

Przedmiot zamówienia: Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych
polegających na wykonaniu:
1. dokumentacji fotogrametrycznej dziewiętnastu zabytkowych
pomieszczeń w tym skanowania laserowego, fotografii cyfrowych
oraz opracowanie dokumentacji pochodnej
2. rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych budynkach
przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym
wykonania inwentaryzacji architektonicznej
3. mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS w
tym pozyskanie numerycznej mapy zasadniczej oraz
przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich

Zatwierdzam:

Łańcut, dnia 20.03.2020 r.
…………………….…………..
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich
dokumentów przetargowych.
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Rozdz. I. WPROWADZENIE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843)
zw. dalej ustawą Pzp.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku,
poz. 1843);
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.);
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2453);
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2450).
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach
nieuregulowanych jej przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.).
5. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: S.203.3.2020 Wykonawcy
powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wyżej wskazane
oznaczenie.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Rozdz. II. ZAMAWIAJĄCY
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adres strony internetowej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego:
https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
skrzynka ePUAP: /MZLancut/SkrytkaESP
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Ewa Cupak
Rozdz. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

2.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla zamówień
publicznych o wartości szacunkowej poniżej wartości progów określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z
ze zm.), oprócz formy pisemnej dopuszczona zostaje możliwość złożenia oferty i oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ustawy w postaci elektronicznej.

Rozdz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pozyskania źródłowych danych
pomiarowych z podziałem na następujące prace:
1) wykonanie dokumentacji pomiarowej naziemnym skanerem laserowym (TLS) oraz dokumentacji
fotograficznej w celu wytworzenia ortoobrazów RGB dziewiętnastu pomieszczeń zlokalizowanych
w dwóch zabytkowych budynkach należących do Muzeum – Zamek w Łańcucie, a także
wykonanie dokumentacji powiązanej – ortoobrazów w intensywności odbicia oraz obrysów
dekoracji ścian i sufitów w postaci wektorowej.

Ze względu na trudną dostępność w niektórych miejscach konieczne może okazać się
uzupełnienie pomiarów laserowych o chmury punktów generowane na podstawie zdjęć.
2) wykonanie rzutów parteru w trzech budynkach wpisanych do rejestru zabytków
należących do Muzeum – Zamek w Łańcucie: Wozownia, Stajnie, Kasyno Urzędnicze.
Inwentaryzacja architektoniczna opracowana musi być w postaci dwuwymiarowej
dokumentacji wektorowej, spójnej z oprogramowaniem typu CAD. Dokumentację
pochodną stanowić będą w/w rzuty kondygnacji przystosowane do wprowadzenia do
bazy GIS z podziałem na warstwy poligonowe (pomieszczenia, mury, okna, drzwi,
schody) oraz opracowany operat techniczny.
3) wykonanie mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS na podstawie
pozyskanej i zaktualizowanej numerycznej mapy zasadniczej dla działek należących do
Muzeum – Zamek w Łańcucie. Mapa terenu zostanie przygotowana w układzie
współrzędnych PL-2000, w kodowaniu UTF8 i przekazana w formie cyfrowej i
edytowalnej (pliki *.shp oraz pliki *pdf).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa Załącznik Nr 1
do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt umowy.
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71355100-2
71355000-5
71354100-5

Usługi fotogrametryczne
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Usługi odwzorowania cyfrowego

Rozdz. V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia
podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania
części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, a
także dalszego podwykonawcy.
5) Zgodnie z art. 36 ba ust. 2 jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia
prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
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9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem
przewidzianych w ustawie Pzp. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli
oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach:
1) związanych
ze
zmianą
terminu
wykonania
zamówienia
związanych
z wprowadzeniem w umowie zmian powodujących konieczność zmiany pierwotnego
terminu realizacji o czas warunkujący wykonanie prac wynikłych z wprowadzonych
zmian;
2) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić
w również w przypadku:
a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa,
niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
lub odbiorów,
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
Ww. opóźnienia muszą być potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi
przez osobę nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego oraz zaakceptowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać
okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody.
11. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
postepowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i
oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i
oświadczeniach składanych na podstawie art.26 ustawy Pzp.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym,
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na
przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego
poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w
ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza oferty –
Załącznik Nr 6 do SIWZ).
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Łańcucie,
Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, e mail: muzeum@zamek-lancut.pl, telefon: (17) 225 20 08
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2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zameklancut.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
3) Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących
Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
4) Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia
publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również
realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w
powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż
dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub
powiązanych środków bezpieczeństwa będą udostępniane wyłącznie w celu
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale 21 niniejszej
SIWZ i wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.
6) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak
również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz załączników.
7) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww.
żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Nie przysługuje Panu/-i prawo:
− do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17
ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
− sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych.
9) Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza
Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji
międzynarodowej.
11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
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oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Rozdz. VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie niezwłocznie zawarciu umowy.
2. Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru 14 dni przed zakończeniem realizacji
umowy.
3. Zakończenie realizacji zamówienia (protokół odbioru końcowego): 30.09.2020

Rozdz. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Pzp, przewiduje
w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert,
a następnie zbadanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej;
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie,
co najmniej jedną usługę (umowę) o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto
polegającą na wykonaniu systemu informatycznego zawierającego elementy
systemu informacji przestrzennej.
2) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę odpowiedzialną za
wykonywanie co najmniej następującej funkcji:
koordynatora zespołu wykonującego usługę „Pozyskania źródłowych
danych pomiarowych polegających na wykonaniu: dokumentacji
fotogrametrycznej dziewiętnastu zabytkowych pomieszczeń w tym
skanowania laserowego, fotografii cyfrowych oraz opracowanie
dokumentacji pochodnej; rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych
budynkach przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym
wykonania inwentaryzacji architektonicznej; mapy terenu przystosowanej
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do wprowadzenia do bazy GIS w tym pozyskanie numerycznej mapy
zasadniczej oraz przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich”, – osoba
posiadająca:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich na kierunku geodezji i kartografii w specjalności –
fotogrametria, bądź studiów w obszarze nauk technicznych, którego
program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii,
b) aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w
zakresie określonym w art. 43 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne,
c) minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu geodezji
i kartografii, w tym czasie brała udział w roli Kierownika Projektu (lub na
stanowisku równoważnym) po stronie wykonawcy, w tym co najmniej 1
zamówieniu polegającym na wykonaniu systemu informatycznego
zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej o wartości co
najmniej 150 000,00 zł
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się zamiast uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art.
43 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne równoważne kwalifikacje
zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka
polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka
polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach
między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
nie wykaże spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku, warunek określony w ust. 3 pkt 1 musi spełnić co najmniej jeden z
wykonawców samodzielnie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich,
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz ze środków Województwa Podkarpackiego
Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie

Rozdz. VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych art.
24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2
do SIWZ – dotyczące podwykonawców.
Rozdz. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENI NA PODSAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP
Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert,
oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa
każdy z tych wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w
zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Doświadczenie koordynatora w realizacji projektu polegającego na wykonaniu
systemu informatycznego zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej –
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
4. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest
przedłożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie(a) tych podmiotów lub inny(e)
dokument(y), zawierające informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. W związku z tym, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane, wykonawca, który powołuje się na
zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział
w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy.
Wszelkie oświadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w
oryginale.

Rozdz.
X.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
W przypadku wyboru przez wykonawcę formy pisemnej złożenia oferty i oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a PZP
1) Forma pisemna zastrzeżona jest w szczególności dla składania oferty wraz
z załącznikami oraz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę dla
wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (patrz: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.)).
W przypadku wyboru przez wykonawcę postaci elektronicznej złożenia oferty i
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a PZP
2) Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a PZP pod rygorem nieważności
winny być złożone w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Wykonawca zamierzający wykorzystać do złożenia oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego postać elektroniczną ww. dokumentów, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
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formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
8) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
9) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. (preferowany format .pdf),
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
10) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
11) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a PZP również w
postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. (preferowany
format .pdf) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
2. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawca w swojej ofercie, dla spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, powinien
wskazać swój adres e-mailowy, numer faksu, jak również adres do korespondencji –
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku
osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę, a w
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przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez
pełnomocnika i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane:
1) pocztą elektroniczną – na adres e-mailowy: przetargi@zamek-lancut.pl – dokumenty
powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez
uprawnioną osobę;
2) faksem – na nr 17 225 20 12
3) pisemnie na adres: Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
5. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na
numer referencyjny postępowania (S.203.3.2020).
6. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez

zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej
Zamawiającego
pod
adresem:
https://www.zameklancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) sprawy merytoryczne: Ewa Cupak e-mail: przetargi@zamek-lancut.pl,
2) sprawy proceduralne: Marek Rejman e-mail: przetargi@zamek-lancut.pl.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9. Telefonicznych wyjaśnień i odpowiedzi nie udziela się, a udzielone mimo wszystko są
niewiążące.
10. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców

Rozdz. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdz. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści SIWZ.
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2. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w
więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy
zostaną odrzucone.
(Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie
lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej
podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone).
3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
4. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki stanowiące
integralną część SIWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem
dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów.
5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum,
spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie
oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie – podpisy i parafy stawia na niej Wykonawca/
Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i
zawarciu umowy;
3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy, z podpisami
upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna
zawierać w szczególności:
a) w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy,
oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie
Wykonawcy/ Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy,
wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być
podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);
W przypadku wyboru przez wykonawcę postaci elektronicznej złożenia oferty i
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a PZP również wskazane w pkt 3 dokumenty
lub ich kopie winny być w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
4) wszelka korespondencja
Pełnomocnikiem.

prowadzona

będzie

wyłącznie

z

Wykonawcą/

6. Oferta w formie pisemnej musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie
do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby każda zapisana strona
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oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana. Każda strona oferty, która nie
wymaga opatrzenia podpisem, powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo
przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być
załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.).
8. W celu weryfikacji poprawności podpisania oferty lub pełnomocnictwa przez osobę
(osoby) uprawnione, do oferty Wykonawca załączy dokument zawierający informacje
o osobach uprawnionych do jego reprezentacji (za dokument taki należy uznać
w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
9. Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z
dokumentu rejestrowego;
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ, w tym zobowiązanie podmiotu
trzeciego;
10. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać
udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej (wewnętrznej) kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”.
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp
13. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek
o udostępnienie treści wskazanych ofert;
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione;
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali termin, miejsce i
sposób udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanego
Wykonawcę.
14. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby (osób) podpisującej ofertę.
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Oferta składana w formie pisemnej
15. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu
(kopercie). Zaleca się, aby kopertę zaadresować i opisać wg poniższego wzoru:
S.203.3.2020
Muzeum – Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Oferta w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.:
Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych
– nie otwierać przed 02.04.2020 r. godz.13.30
Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i adresem
Wykonawcy (oraz nr telefonu i faksu/ e-mail), aby ewentualnie złożone po terminie oferty
mogły zostać zwrócone Wykonawcy.
16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić,
uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty
zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta,
w kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz
oznakowania jak w ust. 15). Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały
zmienione. W przypadku złożenia zmiany po upływie terminu składania ofert zmiana
zostanie potraktowana jak oferta złożona po terminie tzn. zostanie potraktowana jak
oferta złożona po terminie zwrócona wykonawcy.
17. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym
celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty,
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (wraz z
dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do złożenia/wycofania
(podpisania) oferty w tym dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru).
Zamawiający zwróci wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej
przez wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres wskazany w piśmie.
18. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż
PLN (złoty polski), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w
dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
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Rozdz. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie ofert:
1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: ul. Zamkowa 1, 37100 Łańcut. Zasady składania ofert w postaci elektronicznej określa rozdział X ust.1
pkt 2-11. O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty

a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania.
2) Termin składania ofert upływa z dniem 02.04.2020 r. o godz. 09.00
3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie ofert:
21. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie
Zamawiającego, tj. ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
1) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób
upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający
odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostałe warunki
podlegające ocenie punktowej ofert.
3) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na
stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego
wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdz. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty –
zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy
czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie
ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
od przejęcia placu budowy aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,
a wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków
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zamówienia, oferty Wykonawcy jak również w dokumentach tych nie ujęte, bez których
przedmiot umowy nie zostanie wykonany zgodnie z zasadami w tym przykładowo:
−
−
−
−
−
3.

4.
5.

6.

7.

8.

koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,
organizacji i przygotowania do realizacji zamówienia
koszt dojazdu na miejsce realizacji zamówienia,
oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia w trakcie realizacji zamówienia itp.,
montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych przedmiotów
pomocniczych (np. drabiny).
Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą
podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku
zastosowania stawki obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę prawną.
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN.
Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy
jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji
zadania.
Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej
SIWZ.
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią
zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to
czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ
i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, kwota winna zawierać wszystkie
nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania
całości prac objętych Umową.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak takowej informacji
oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego.

Rozdz. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie
na podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
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1) Cena C0 (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) –
waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

CO =

C MIN
x60 pkt
CB

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku) w kryterium cena 60%
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
matematyki.

2) Okres gwarancji i rękojmi – waga 20 %, gdzie punkty wyliczane są wg
następującego wzoru:
Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych i wbudowanych
materiałów
24 miesice

Liczba punktów

36 miesięcy
48 miesięcy

0
10
20

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana
zostanie jak oferta z gwarancją 24-miesięczną;
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 24 miesiące –

podlegać będzie odrzuceniu.
3) Doświadczenie koordynatora w realizacji projektu polegającego na
wykonaniu systemu informatycznego zawierającego elementy systemu
informacji przestrzennej – waga 20%,
Liczba punktów zostanie przyznana za wskazanie osoby posiadającej doświadczenie
koordynatora w realizacji projektu polegającego na wykonaniu systemu informatycznego
zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i która będzie wskazana przez Wykonawcę jako skierowana do
pełnienia funkcji koordynatora zespołu wykonującego usługę „Pozyskanie źródłowych danych
pomiarowych polegających na wykonaniu: dokumentacji fotogrametrycznej dziewiętnastu
zabytkowych pomieszczeń w tym skanowania laserowego, fotografii cyfrowych oraz
opracowanie dokumentacji pochodnej; rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych budynkach
przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym wykonania inwentaryzacji
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architektonicznej; mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS w tym
pozyskania numerycznej mapy zasadniczej oraz przeprowadzenia pomiarów bezpośrednich”
Wykonawca może wykazać
doświadczenie koordynatora w pełnych zakończonych
kontraktach.
punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

doświadczenie koordynatora w realizacji projektu
polegającego na wykonaniu systemu informatycznego
zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej
/liczba koordynowanych usług polegających na realizacji
projektu polegającego na wykonaniu systemu
informatycznego zawierającego elementy systemu informacji
przestrzennej/
4 i więcej
2-3
1

Liczba punktów

20
10
0

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
3. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze
wzorem:
P = cena + gwarancja i rękojmia + doświadczenie osoby
4. Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia informacje,
o których mowa w ust. 4 pkt 1, również na stronie internetowej.
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Rozdz. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) została złożona tylko jedna oferta;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
3. Jeżeli wybranym wykonawcą są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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 spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
5. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się
Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5 uprawniają Zamawiającego do zastosowania
dyspozycji wynikających z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp oraz uruchomienie sankcji w postaci
zatrzymania wadium (art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp).

Rozdz. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich,
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz ze środków Województwa Podkarpackiego
Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie

Rozdz.
XIX.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
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Rozdz. XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy
Załącznik nr 4 Doświadczenie koordynatora w realizacji projektu polegającego na wykonaniu
systemu informatycznego zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej
Załącznik nr 5 wzór zobowiązania
Załącznik nr 6 formularz ofertowy
Załącznik nr 7oświadczenie o grupie kapitałowej
załącznik nr 8 projekt umowy
załącznik nr 9 Identyfikator postępowania i klucz publiczny
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