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MUZEUM ARCHITEKTURY we Wrocławiu
Ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław

Nr postępowania: PN/2017/08/05

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na:

„Przebudowa obszarów magazynów dzieł sztuki i prace remontowe w
pomieszczeniach warsztatów w Muzeum Architektury we Wrocławiu. ”
Załączniki do SIWZ:
- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Wzór umowy
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp
- Załącznik nr 5 – Wykaz osób
- Załącznik nr 6 – Wykaz robót
- Załącznik nr 7 – Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej

Zatwierdził:
………………………………………………………..
Wrocław, sierpień 2017
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INFORMACJE OGÓLNE
1.
Zamawiającym jest: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156
Wrocław, adres do korespondencji j.w.
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości
zamówienia poniżej 5 225 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej
uPzp.
3.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej
SIWZ) udostępniona jest na stronie Zamawiającego od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
4.
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do
godz. 15.00.
5.
Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ
wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej
Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
6.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r.,
poz. 380 z późn. zm.), jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod: 45000000-7,
Nazwa: Roboty budowlane
Kod: 45300000-0,
Nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach
Kod: 45111000-8,
Nazwa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod: 45311000-0,
Nazwa: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
Kod: 44221200-7,
Nazwa: Drzwi
Kod: 71247000-1,
Nazwa: Nadzór nad robotami budowlanymi
2.
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót objętych zapisami wzoru umowy oraz
projektu budowlanego,
tj. w szczególności:
przebudowa pomieszczeń
magazynowych, w budynku Muzeum Architektury we Wrocławiu przy ul.
Bernardyńskiej 5 obejmuje prace polegające na:
Remont i przebudowa magazynu dzieł sztuki na kondygnacji „0” (w obszarze
prezbiterium kościoła).
Kategoria: Roboty i materiały budowlane
Prace ogólnobudowlane i montażowe w obszarze magazynów dzieł sztuki zlokalizowanych
na kondygnacji "0" w Muzeum Architektury we Wrocławiu
Zakres prac:








prace demontażowe,
prace remontowe,
wzniesienie nowych ścian wydzielenia pożarowego obszaru magazynów,
wzniesienie nowych ścian wydzielenia wewnętrznego magazynów (z siatki),
dostawa i montaż stolarki drzwiowej,
demontaż część posadzki i przygotowanie do montażu regałów jezdnych,
wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej stropu ponad
obszarem magazynu (konstrukcja poziomu +1 prezbiterium), zwiększających
bezpieczeństwo pożarowe budynku i poziom ochrony kolekcji dzieł sztuki,
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dostawa i montaż opraw oświetleniowych,
wykonanie instalacji elektrycznych,
prace wykończeniowe,
prace towarzyszące i przygotowawcze.

Szczegółowe dane i informacje zawierają rysunki i specyfikacja znajdująca się na serwerze
zdalnym w podanej poniżej lokalizacji:
https://drive.google.com/open?id=0B9HZZ2YDPYFKRWxkWG5zWkx0dDA
Zawartość katalogów:
- rysunki
- specyfikacja / opis prac /
- zdjęcia stanu istniejącego
Informacje dodatkowe:
Istniejące magazyny zlokalizowane są pod poziomem antresoli w prezbiterium dawnego
kościoła stanowiącego część Muzeum Architektury.
Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest dokonanie przeniesienia eksponatów (elementy
kamieniarki zabytkowej, publikacje, meble magazynowe) w obszar wskazany przez
Zamawiającego (t.j. w obszar nawy głównej kościoła).
Prace w zakresie przygotowania posadzki do montażu regałów jezdnych należy skorelować
z dostawą regałów i uzgodnić z Dostawcą wybranym w odrębnym postępowaniu.
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.
Remont magazynu dzieł sztuki na kondygnacji „1”
Kategoria: Roboty i materiały budowlane
Prace ogólnobudowlane i montażowe w obszarze magazynów dzieł sztuki zlokalizowanych
na kondygnacji "1" w Muzeum Architektury we Wrocławiu
Zakres prac:









prace demontażowe,
prace remontowe,
prace ogólnobudowlane: malowanie ścian oraz sufitów, uzupełnienie ubytków w
ścianach oraz suficie, prace związane z montażem kanałów wentylacyjnych poza
pomieszczeniem,
dostawa i montaż stolarki drzwiowej,
dostawa i montaż nowego systemu oświetlenia / opraw oświetleniowych,
częściowe uzupełnienie i wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
prace towarzyszące i przygotowawcze.

Szczegółowe dane i informacje zawierają rysunki i specyfikacja znajdująca się na serwerze
zdalnym w podanej poniżej lokalizacji:
https://drive.google.com/open?id=0B9HZZ2YDPYFKd21BVDFkdm5USkU
Zawartość katalogów:
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- rysunki
- specyfikacja / opis prac /
- zdjęcia stanu istniejącego
Remont pomieszczenia warsztatu i magazynu pomocniczego na kondygnacji „1”
Kategoria: Roboty i materiały budowlane
Prace ogólnobudowlane i montażowe w obszarze warsztatu i magazynu pomocniczego
zlokalizowanych na kondygnacji "1" w Muzeum Architektury we Wrocławiu
Zakres prac:








prace demontażowe,
prace remontowe,
prace ogólnobudowlane: malowanie ścian oraz sufitów, uzupełnienie ubytków w
ścianach oraz suficie, prace związane z montażem kanałów wentylacyjnych poza
pomieszczeniem,
dostawa i montaż nowego systemu oświetlenia / opraw oświetleniowych,
częściowe uzupełnienie i wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
prace towarzyszące i przygotowawcze.

Szczegółowe dane i informacje zawierają rysunki i specyfikacja znajdująca się na serwerze
zdalnym w podanej poniżej lokalizacji:
https://drive.google.com/open?id=0B9HZZ2YDPYFKT2J3VnFOTGJaYmM
Zawartość katalogów:
- rysunki
- specyfikacja / opis prac /
- zdjęcia stanu istniejącego
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Zamawiający udostępni teren budowy do dokonania wizji lokalnej w dniu 17 sierpnia
2017 r. o godzinie 11.
Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie.
Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane wg harmonogramu prac
zatwierdzonym przez Zamawiającego.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji
zamówienia Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania
zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, co najmniej 2 osoby na
umowę o pracę, w wymiarze na całego etatu przy wykonywaniu prac budowlanych
związanych z przedmiotem zamówienia.
Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą
oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca
będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie
osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.
W przypadku nie przedstawienia dokumentów o których mowa w ww. pkt 7 lub
stwierdzenia, że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie jest
zatrudnionych na umowę o pracę na cały etat co najmniej 2 osób, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł brutto za każde stwierdzone
zdarzenie.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

naruszenia art. 29 uPzp, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych i technologicznych zamawiającego.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 uPzp dopuszcza rozwiązania
równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych w/w dokumentacji pod
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych niż założone w dokumentacji.
W
przypadku
proponowania
rozwiązań
równoważnych
oferowanego
materiału/urządzenia w celu umożliwienia dokonania oceny przez Zamawiającego
porównania pod względem „nie gorsze niż przewidziane w Specyfikacji technicznej,
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5
uPzp. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), urządzenie są równoważne w
stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym
ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć dokumenty opisujące
parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty,
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne tzn. nie gorsze.
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. W
wypadku braku zatwierdzenia terminy proceduralne liczone są od nowa.
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych [wskazanych w
załączniku do SIWZ] Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiającemu próbek i danych technicznych minimum dwóch
odpowiedników materiałów wykończeniowych, elementów budowlanych i urządzeń w
terminie nie krótszym niż 1 tydzień przed planowanym montażem lub instalacją
danego materiału/elementu/urządzenia.
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów,
urządzeń i wyposażenia zostały użyte w Specyfikacji w celu określenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku, co nie wyklucza
zastosowania elementów równoważnych kluczowych parametrach technicznych.
Zastosowanie elementów równoważnych nie może pociągać za sobą zwiększenia
kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu.
Zmiany materiałów dozwolone są zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
SIWZ. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną
odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację
międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wszelkie
zmiany muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w
porozumieniu z Projektantem.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z
akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera specyfikacja i rysunki – stanowiące
załączniki do niniejszej specyfikacji.
Za ustalenie ilości robot i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenia,
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21.
22.
A.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
B.
1.

odpowiada wyłącznie Wykonawca, na nim spoczywa obowiązek rzetelnego
sprawdzenia, jaki jest rzeczywisty zakres zamówienia.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku
polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 uPzp.
Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
ZAMÓWIENIA CZĘSCIOWE / OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA / ZAMÓWIENIE
UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji
wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-

C.

1.

zakończenie wszystkich prac i zgłoszenie gotowości do odbioru – maksymalnie
60 dni od dnia podpisania umowy. W toku składania oferty Wykonawca może
zaoferować skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 53 dni.

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
OPIS
SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp.
2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 25a ust. 1 uPzp,
dotyczące:
a/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
b/ sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c/ zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że
stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów. Zamawiający żąda przedstawienia:
- pisemnego zobowiązania (oryginału) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z określeniem zakresu dostępnych dla
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku,
jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie warunku, o
którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 uPzp – informacji, o której mowa w pkt. C.1 i C.2.

Dokument należy złożyć na wezwanie.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
Lp.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, o którym mowa w pkt A.1 ( Oświadczenie należy
złożyć wraz z ofertą) i A.2. (Dokument należy złożyć na wezwanie).
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,
a/ w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12 – 23 uPzp,
b/o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615);
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 uPzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 uPzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 2b, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 4 .
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawcy muszą złożyć n/n wymienione dokumenty i oświadczenia:
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
1. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 uPzp –
Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie

należy złożyć wraz z ofertą.
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A

BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

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. 5 pkt
1 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument należy złożyć na

wezwanie.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do
tej samej grupy kapitałowej – wykonawca
wraz z ofertą składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp –
Załącznik nr 7 do SIWZ. Dokument należy

złożyć w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 uPzp.
WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKU
1. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 uPzp –
Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie

należy złożyć wraz z ofertą.

B

POSIADANIE ZDOLNOŚCI
TECHNICZNEJ LUB
ZAWODOWEJ:
1. Wykazanie się należytym
zrealizowaniem w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) co
najmniej:
1 (jednej) roboty budowlanej (w
rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.
U. z 2013 r.,, poz.1409 ze zm.) na
obiekcie budowlanym użyteczności
publicznej, obiektu wpisanego do
rejestru zabytków, w zakresie robót
ogólnobudowlanych o wartości robót
min. 150 000,00 zł brutto.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj.
wskazanie osób posiadających

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane
zostały
wykonane
należycie,
w
szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa
budowlanego
i
prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
– zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Dokument należy złożyć na wezwanie.
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kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.
U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie
wcześniejszych regulacji oraz
ustawy z dnia 15.12.2000r. o
samorządach zawodowych
architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. z 2016r., poz.1725) a w
szczególności:
osoby posiadającej uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w
zakresie kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w
specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej kierownik budowy – z co najmniej
dwuletnią praktyką zawodową na
budowie przy zabytkach
nieruchomych (§ 24 rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011r. w
sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót
budowlanych, badań
konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań
archeologicznych (Dz. U. z 2011r.,
nr 165, poz. 987), posiadającej
dodatkowo doświadczenie
zawodowe zdobyte podczas
pełnienia obowiązków kierownika
budowy podczas zrealizowanego
zadania inwestycyjnego
polegającego na remoncie w
obiekcie budowlanym użyteczności
publicznej wpisanym do rejestru
zabytków, o wartości min.
150 000,00 zł brutto.
SYTUACJA EKONOMICZNA I
FINANSOWA
1. Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej
150 000,00 zł (dla ww. wartości
wykazanej przez wykonawcę w
walucie innej niż PLN, zamawiający

1. Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę
do
realizacji
zamówienia
publicznego,
w
szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania
tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5
do SIWZ. Dokument należy złożyć na

wezwanie.
2. Oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają
wymagane
uprawnienia.

Dokument należy złożyć na wezwanie.

1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzająca
wysokość
posiadanych
środków
finansowych
lub
zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie
wcześniej, niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert. Dokument należy

złożyć na wezwanie.
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C

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

D.
1.

przyjmie przelicznik według
średniego kursu NBP z dn. wysłania
ogłoszenia do niniejszego
postępowania).
2. Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, w
zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia, tj. w zakresie
wykonywania robót budowlanych,
na kwotę co najmniej 150 000,00 zł

2. Opłacona polisa OC potwierdzająca
posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, w
zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia, tj. w zakresie wykonywania
robót budowlanych. Dokument należy

złożyć na wezwanie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z
formułą” „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie
podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie
Oświadczenia.
Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia dokumentów,
które należy złożyć na wezwanie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1.A.2
niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że – nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt.A.1-3, pkt. B.1. 1, pkt. B.2.1-2 oraz pkt. C.1-2
niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty należy złożyć w
formie oryginału (m.in.: formularz ofertowy, oświadczenie z art. 25a ust. 1 uPzp,
załącznik nr 7 – lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.
Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na cenę zamówienia.
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
wykonania
zamówienia
poprzez
podwykonawców. Wykonawca powinien dołożyć należytej staranności, aby
podwykonawca który będzie wykonywał część zamówienia w zakresie, w jakim
przepisy prawa wymagają posiadania uprawnień, posiadał stosowne uprawnienia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
OFERTA WSPÓLNA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W
przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich jest
zobowiązany przedstawić dokumenty wystawione na niego i wymienione w rozdz. E
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2.

E.

1.
2.
3.

4.

pkt. A.1-3 SIWZ, natomiast dokumenty wymienione w pkt. B i C podmioty składają
wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę
spełniają je łącznie.
Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
a/ partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie do reprezentowania w
postępowaniu należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
wraz z formularzem ofertowym.
b/ oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Partnerów;
c/ każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (Załącznik nr 3) oraz załącznik nr 7 –
jeżeli dotyczy oraz musi złożyć pozostałe, odnoszące się do niego dokumenty
wymienione w pkt. A.1 rozdziału E;
d/ partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że spełniają razem wymagania art.
25a ust. 1 uPzp;
e/ wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane będą za
pośrednictwem faxu (nr 71 344 65 77) lub poczty elektronicznej
(muzeum@ma.wroc.pl) zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.
Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faxem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań (bez
ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na
której udostępniana jest SIWZ. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia
oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać:
- na nr fax. (71 344 65 77);
- lub drogą elektroniczną - muzeum@ma.wroc.pl.
Adres do korespondencji listownej:
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław

F.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez wykonawcę przed upływem terminu
składania ofert.

G.
1.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

H.
1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe:
a/ każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b/ ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
c/ oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą
być podpisane przez wszystkie te osoby;
d/ pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej
cenie oferty oraz podpisania oferty musi jednoznacznie wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych), to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez
osoby do tego upełnomocnione;
e/ Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, niebędącego pełnomocnictwem, wyłącznie wtedy, gdy złożona
przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jego
prawdziwości;
f/ we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego podpisu;
g/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
Forma oferty:
a/ oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności;
b/ formularz ofertowy Załącznik nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny
sposób trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych
przepisów do składania oświadczeń woli – reprezentowania firmy na zewnątrz, wraz z
pieczątką(ami) imienną(ymi);
c/ zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby
wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty były parafowane przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy;
d/ wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e)
ofertę;
e/ dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne
dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami
przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz –
podpisującą(e) Ofertę – wraz z podpisem i pieczątką(ami) imienną(ymi)
podpisującego(ych).
Zawartość oferty
a/ Oferta musi się składać z:

2.

3.
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4.

I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

- wskazanych oświadczeń wymienionych w p. E SIWZ;
- formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 1.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub podpisania oferty, Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie.
Zaleca się, aby formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane
niniejszą SIWZ oświadczenia) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego
zdekompletowanie.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
a/ Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
b/ Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m.in.: nazwy i
adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia
odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny
być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem:
„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich
miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
oznaczonej danymi Wykonawcy i napisem:
Przetarg nieograniczony pn.:
„Przebudowa obszarów magazynów dzieł sztuki i prace remontowe w
pomieszczeniach warsztatów w Muzeum Architektury we Wrocławiu”
Nie otwierać przed 25.08.2017 r. przed godz. 10.15
Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia
25.08.2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul.
Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław.
Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją
zgodnie z art. 84 ust. 2 uPzp.
Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2017 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 207
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław.
W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
- zbadanie nienaruszalności ofert;
- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia;
- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana, ceny ofertowej, terminu
wykonania zamówienia oraz udzielonej gwarancji.
Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 uPzp Zamawiający niezwłocznie
zamieści na swojej stronie internetowej.
W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków
wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.
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11.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być
ujawniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
2.
Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT
należy do obowiązku Wykonawcy.
3.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
J.
1.

KRYTERIUM OCENY OFERT
Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja
Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria,
o których mowa poniżej.
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - 60%.
Oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia - 20%
Okres gwarancji – 20%
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (Cmin : C n) x 60
Gdzie:
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn – cena ogółem brutto ocenianej oferty
gdzie 1% = 1 pkt.
Oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia - 20%.
Wykonawca może zaoferować termin wykonania przedmiotu zamówienia według
niżej zastosowanej punktacji:
Wartość punktowa terminu wykonania przedmiotu zamówienia wyliczana będzie
według wzoru: (Tmin : Tn) x 20
Gdzie:
Tmin – najkrótszy oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia spośród ofert
nieodrzuconych
Tn – oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty
gdzie 1% = 1 pkt.
Wykonawca może zaoferować termin wykonania przedmiotu zamówienia tylko w
przedziale 53-60 dni.
Okres gwarancji – 20%
Okres gwarancji będzie punktowany w następujący sposób:
10 lat gwarancji – 20 pkt
9 lat gwarancji – 16 pkt
8 lat gwarancji – 12 pkt
7 lat gwarancji – 8 pkt
6 lat gwarancji – 4 pkt
5 lat gwarancji – 0 pkt
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji dłuższego niż 10 lat oraz
krótszego niż 5 lat.
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2.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów
(suma punktów za wszystkie kryteria).

3.
K.
1.

WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady określone w SIWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art.
92 uPzp. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie
zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, zgodnej ze
wzorem umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(Załącznik nr 2 do SIWZ).
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt. 3, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcom w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą. W przypadku, gdy zostaną spełnione przesłanki
art. 94 ust. 2 uPzp, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a/ umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego
zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art.
23 uPzp);
b/ kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa
tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 932) (jeżeli nie zostały załączone do oferty).
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostanie w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
L.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

M.
1.

WZÓR UMOWY
Jako odrębny Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która
określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następujących przypadkach:
konieczności dostosowania postanowień umowy do obowiązujących przepisów
prawa;
zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych
do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy;
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego;
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym nie wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia netto;

2.
a)
b)

c)
d)
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e) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności

niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niezawinionej przez wykonawcę;
zmiany materiałów w zakresie określonym w Specyfikacji. Zmiany mogą być
wprowadzone na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu przez niego akceptacji przez
Zamawiającego. Zmiany mogą być wprowadzone również na wniosek
Zamawiającego, jeżeli nie spowodują zmiany wartości umowy.
g) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego
h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji wykonawczej tych zmian w terminie
uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu umownego wykonania robót.
3.
Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał od Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawienia kosztorysu
uproszczonego potwierdzającego wysokość oferowanej ceny.
Nie przedłożenie kosztorysu ofertowego w terminie zawarcia umowy, zostanie
uznane
za
odmowę
zawarcia
umowy
przez
Wykonawcę.
f)

N.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154pkt. 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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8.
9.
10.
11.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r.– prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r., poz. 1113) jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
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