PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich w ramach
inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza „OFERTY”;
2. Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia;
3. Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4. Wzór wykazu 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;
5. Wzór wykazu 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;
6. Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
7. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego;
8. Wzór umowy;
9. Przedmiary robót;
10. Dokumentacja projektowa;
11. Program prac konserwatorskich;
12. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich w ramach
inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 330 45 50
Strona internetowa: www.muzeumostrowiec.pl
Adres e-mail: sekretariat@krzemionki.info

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 euro.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu
Wielopolskich, ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrów Świętokrzyski, w ramach inwestycji pn.
„Zwiększenie dostępności do Muzeum
Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą
załączniki do niniejszej specyfikacji.
2. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania niniejszego zamówienia znajdują się
w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej specyfikacji.
3. W ramach niniejszego zadania Zamawiający przewiduje do wykonania roboty budowlane
polegające między innymi na: wykonaniu, remoncie i przebudowie części Pałacu Wielopolskich,
wykonaniu instalacji elektrycznych, sanitarnych, co, wymiennikowi, wentylacji,
zagospodarowaniu terenów przyległych, wykonaniu dróg, pielęgnacji zieleni, wycinki, nasadzeń,
ogrodzenia terenu, elementów małej architektury, zewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.
4. Rozwiązania projektowe, przywołane normy oraz urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji
projektowej przez jej autorów służą rzetelnemu i jednoznacznemu określeniu przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza, zastosowanie innych urządzeń i materiałów od przyjętych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż takie rozwiązania zaproponowane przez
Wykonawców będą równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej,
tzn. parametry proponowanych urządzeń i elementów będą nie gorsze od parametrów urządzeń
i elementów przyjętych w dokumentacji projektowej. Zasada równoważności wynika wprost
z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych i odnosi się również do zastosowanych norm
i specyfikacji. Jeżeli w dokumentacji projektowej posłużono się nazwą własną materiału,
urządzenia lub produktu należy potraktować to jako określenie pożądanego standardu jakości,
z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem
opisanych.
5. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
- osoby wykonujące czynności ogólnobudowlane;
- osoby wykonujące czynności instalacyjne.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w p.punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w p.punkcie 1 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w p.punkcie 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w p.punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Dodatkowe uwagi:
1) Wykonawca zapewni kierownika budowy, kierownika robót budowlanych oraz kadrę
kierowniczą, niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wytycznych zawartych
w dokumentacji projektowej, w szczególności stosownie do potrzeb do prowadzenia prac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie prac konserwatorskich
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był przynajmniej 3-letnim okresem
gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru
robót budowlanych.
2)

7. Określenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy.
2. Wymagany termin zakończenia realizacji umowy: 15.06.2020 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1, 2, 8 ustawy i spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający nie określa powyższego warunku;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia na kwotę min.
2 000 000,00 zł;
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej
niż 2 000 000,00 zł;
3) zdolności technicznej lub zawodowej: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli:
a) Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej: 1 pracę
polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane obejmującą wykonanie przebudowy i/lub rozbudowy obiektu wpisanego do
rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto;
b) Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, w tym przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz
posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c cyt. ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami, mogącą pełnić obowiązki kierownika robot i inspektora nadzoru
inwestorskiego;
c) Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, w tym przynajmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w
art. 37a cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która może
samodzielnie wykonywać prace konserwatorskie lub kierować nimi.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 8 ustawy.
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 polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za
nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczna,
o których mowa w pkt 3.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący
wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 2. Żaden
z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1, 2, 8 ustawy Pzp.
Ewentualne przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
Ewentualne przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest przedłożyć wraz
z ofertą oświadczenia wstępnie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt. 5.2. SIWZ oraz, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu
w okolicznościach o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2 do
SIWZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 3 do
SIWZ).
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach na oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 7.1 lit. a SIWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego
zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinien
jednoznacznie wynikać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Niewiążący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa zał. nr 7 do SIWZ.
6. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp oraz w rozdziale 5 SIWZ, tj:
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu 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;
b) wykazu 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;
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
d) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
7. Jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 22a ustawy, Wykonawca będzie polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów stosownych dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 1–9 rozporządzenia 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 r., poz. 1126), w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, tj.:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór w/w oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
c)
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9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa w stosunku do żądanych w ust 6, pkt. 1 lit a, b i c niniejszego rozdziału
dokumenty potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione w nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienia zawarte w pkt 12 stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
zwróci się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
13. Forma oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a Pzp składane są w oryginale;
2) dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia,
o których mowa w ppkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem;
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą;
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej;
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości;
6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
O
SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może w formie pisemnej – listownie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na
tej stronie.

8. INFORMACJE
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3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że, specyfikacja nie podlega
udostępnieniu na stronie internetowej.
4. Zamawiający ustala, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz
inne
informacje
mogą
być
przekazywane
w formie pisemnej – listownie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej.
5. W imieniu Zamawiającego wyjaśnień i informacji dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia udziela:
a) zagadnienia formalno-prawne (Zał. nr 1-8) Fundacja Green Europe
w.hynda@fundacjagreeneurope.pl
b) zagadnienia techniczne (Zał. nr 9-12) Zakład Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek
k.wiorek@ekoinwest.kielce.pl

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wadium przetargowe ustala się w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i
zero groszy).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 89 8507 0004 2001 0003 0674 0001 w Banku
Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim z dopiskiem „Wadium roboty budowlano –
montażowe Pałac Wielopolskich”;
2) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U 2018 rok
poz. 110, 650, 1000, 1669).
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej postaci niż w pieniądzu, wymienionej
w ust. 3 pkt 2 do 5, obejmujący okres związania Wykonawcy ofertą, należy przesłać lub złożyć
w sekretariacie Muzeum w postaci oryginału, a kopię dokumentu dołączyć do oferty.
5. Zamawiający wyklucza wadium w innej postaci niż określone powyżej.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia powinna ona być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
- nazwę postępowania;
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
- kwotę gwarancji/poręczenia;
- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą,
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy;
- termin ważności gwarancji/poręczenia zgodny z terminem związania ofertą.
8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pałac Wielopolskich

9

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium zgodnie z pkt 9 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 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. Odmowa wyrażenia zgody nie
powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia a jej treść musi odpowiadać
treści SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg
zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78
Kodeksu cywilnego).
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 3 do
SIWZ, oraz inne niezbędne dokumenty stosownie do treści oferty.
4. Oferta winna być napisana w sposób czytelny.
5. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr
1 do niniejszej specyfikacji.
6. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione
według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
7. Oferta musi zawierać informacje według kolejności ustalonej w formularzu ofertowym
i niniejszej specyfikacji.
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8. Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie oferty
wyraża stanowczą wolę Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych
w SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
9. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy.
10. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wówczas
Zamawiający samodzielnie pobiera z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
11. Wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, które są w posiadaniu Zamawiającego, w
szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy. Wówczas Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
12. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być ponumerowane,
ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty i podpisane przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą
być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów załączonych do niej.
14. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz trwale ze sobą
połączone.
15. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta
musi spełniać następujące wymagania:
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; w związku z powyższym
do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien
wynikać zakres umocowania; pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert:
1) Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski - drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie
2) Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019 r. o godzinie 11:00
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2.

3.

4.

5.

6.

3) Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach adresowanych
do: Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich w ramach inwestycji pn.
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
4) Zewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku
nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub przedterminowe otwarcie.
5) Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Miejsce otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Muzeum Historyczno-Archeologicznym
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
2) Termin otwarcia ofert ustala się na 12.03.2019 r. o godzinie11:15.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to
musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału, oraz dodatkowo
oznaczone: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, łącznie z podatkiem VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, wzoru umowy, dokumentacji projektowej oraz zalecanej
wizji lokalnej w terenie, podając je w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Zaproponowana cena zostanie wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza
złożenia oferty zawierającej cenę w innej walucie niż wskazana powyżej. Złożenie oferty
z ceną wyrażoną w walucie innej niż polski złoty skutkować będzie odrzuceniem oferty
Wykonawcy.
4. Zaproponowana przez Wykonawców cena jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami
określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego).
5. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
6. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować, jako element pomocniczy.
W przypadku jakichkolwiek braków lub niedoszacowanych ilości w przedmiarze poszczególnych
robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w
zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia Wykonawca musi to skalkulować w swojej ofercie.
7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
8. Wykonawca wraz z ofertą składa informację, że 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
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kwoty podatku, albo informację o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium nr 1: Cena oferty – waga 60 pkt.
2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – waga 40 pkt.
2. Kryteria oceny ofert zostaną obliczone w następujący sposób:
1) Kryterium nr 1: cena.
Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium cena, Zamawiający posłuży się wzorem
matematycznym:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ilość Punktów = (--------------------------------------------------) x 100 x 60 %.
cena brutto w rozpatrywanej ofercie
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w powyższym
kryterium.
2) Kryterium nr 2: okres gwarancji jakości:
3 lata
4 lat
5 lat

– 0 pkt;
– 20 pkt;
– 40 pkt;

Okres gwarancji jakości wyrażony jest w pełnych latach. W przypadku braku podania
w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że
Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 3 lata skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska w sumie obu kryteriów
najwyższą liczbę punktów z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu. W przypadku, gdy
dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans kryteriów oceny, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych.
4. Zamawiający informuje o treści przepisu art. 91 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym 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, informuję
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.

15. BADANIE I OCENA OFERT

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zastosuje odwróconą metodę oceny ofert,
o której mowa w art. 24 aa ustawy.
2. Jeśli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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3. Zamawiający wstępnie zweryfikuje, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego
przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru – zał. nr 2) oraz oświadczenia Wykonawcy
dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru – zał. nr 3) złożonych
na etapie składania ofert.
4. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia
z postępowania (wg wzoru – zał. nr 2) oraz oświadczenia dotyczącego spełniania warunków
udziału w postępowaniu (wg wzoru – zał. nr 3), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
8. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie,
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem poprawienia
omyłek dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
10. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
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4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału SIWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału SIWZ.

16. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy), 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 oferty i
łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informację, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 na stronie internetowej,
ponadto w przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający również udostępnia na stronie
internetowej informacje o jego unieważnieniu.
3. 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 przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w prowadzonym
postępowaniu:
1) złożono tylko jedną ofertę lub;
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180
ust 2 ustawy, lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
- dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do
występowania w imieniu Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczenia woli
(pełnomocnictwo, wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentu załączonego do oferty lub
uległo zmianie;
- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota brutto określona
w § 6 ust. 2 umowy,
- szczegółowy kosztorys ofertowy.
7. Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy następuje przez osoby umocowane do tej czynności.
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17. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej
z następujących form:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
2) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym w szczególności roszczenia: z tytułu rękojmi za wady, z tytułu naliczonych kar
umownych, o zwrot kosztów usunięcia wad i usterek przez osoby trzecie w okresie rękojmi za
wady, o zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, zwrot kwot wypłaconych
podwykonawcom robót budowlanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 6471 § 5 Kodeksu
cywilnego.
3. Wymagane jest, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy wniósł 100 % wysokości
zabezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wniesionego w innej formie niż pieniężna, zabezpieczenie musi być wniesione na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedłużenia lub nie wniesienia zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych
w SIWZ, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego
wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej
niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż
jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne,
bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia
jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza
oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy.
6. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi zawierać pełną nazwę zamówienia,
którego dotyczy oraz kwotę zabezpieczenia.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% zabezpieczenia zostanie
zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy,
2) termin obowiązywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
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11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały ujęte
w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzór umowy stanowiący integralną
część specyfikacji - Załącznik Nr 8.

19. POUCZENIE

O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy,
w szczególności:
- odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się 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 ustawy,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 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;
- odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
- odwołanie, w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub nie później niż w
terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- na orzeczenie „Izby” stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa „Izby”, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia „Izby”.

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

21. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w/w zamówień.

23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, WRAZ Z
WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH
SKŁADANIE
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
LUB
STRONY
INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – sekretariat@krzemionki.info
2. Adres strony internetowej Zamawiającego – www.muzeumostrowiec.pl

24. ADRES

25. INFORMACJA

DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH;
Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w „złotych
polskich - PLN”.

26. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW
W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. INFORMACJA

UDZIAŁU

28. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE W TYM DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia niektórych elementów zamówienia
podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
3. Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych
w art. 143 b ustawy Pzp oraz w art. 647 i nast. Kodeksu cywilnego.
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń albo
sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spełnienia 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.
6. Zamawiający zawiadamia jednocześnie o treści przepisu art. 36b ust. 1a Ustawy, zgodnie
z którym będzie on żądał od Wykonawcy, po zawarciu umowy, ale przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia, aby Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (o ile będą już znane), które będą
zaangażowane w roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Wykonawca
będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
poprzednim zdaniu, w trakcie realizacji zamówienia, a także będzie przekazywał informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w okresie późniejszym zamierza powierzyć realizacje
zamówienia na roboty budowlane.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu
Świętokrzyskim;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Historyczno – Archeologicznym
w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/;
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
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związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
remontowo – budowlanych przy Pałacu Wielopolskich w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie
dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez
poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami pozyskanych 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada prawo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sudół, dn 21.02.2019 r.
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