Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.muzeum-zamek.pl

Oświęcim: Aranżacja wystroju sali reprezentacyjnej w zamku
oświęcimskim wraz z holem w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w
organizacji) przy ul. Zamkowa 1 w Oświęcimiu
Numer ogłoszenia: 116381 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) , ul. Zamkowa 1, 32-600
Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-zamek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aranżacja wystroju sali reprezentacyjnej
w zamku oświęcimskim wraz z holem w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul.
Zamkowa 1 w Oświęcimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Aranżacja wystroju sali
reprezentacyjnej wraz z holem w muzeum przy ul. Zamkowa 1 w Oświęcimiu polegających na
przebudowie istniejącego obiektu budowlanego - zabytku, wpisanego do rejestru zabytków.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania adaptacji pomieszczeń o powierzchni użytkowej
około 177,50 m2 z przeznaczeniem na salę reprezentacyjną wraz z holem. Prace obejmą m.in.:
roboty rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, przygotowanie podłoży, układanie posadzek i okładzin
ścian, roboty w zakresie instalacji: wentylacji, centralnego ogrzewania, elektrycznej i sanitarnej wraz
z montażem sprzętu i urządzeń, prace wykończeniowe. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

w szczególności: Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu, wykonywanie
instalacji cieplnych, wykończeniowe roboty budowlane, tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej,
roboty malarskie i szklarskie oraz wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego
wykonania zamówienia. Projekt obejmuje następujący zakres: 1) Zmiana lokalizacji i typów lamp,
realizacja dodatkowych gniazd elektrycznych; 2) Wykonanie instalacji nagłośnieniowej w Sali i w
pomieszczeniach holu; 3) Wykonanie instalacji video, montaż projektora i ekranu; 4) Wymiana
istniejących grzejników na nowe; 5) Zmiana wykończenia posadzki w holu, korekta kształtu podestu i
pochylni; 6) Wykonanie odkrywek na wskazanych fragmentach ścian w Sali i w holu, mających na
celu ekspozycje oryginalnych wątków ścian wraz z reliktami otworów okiennych i drewnianych belek
murłat stropu nad salą, po wykonaniu ich konserwacji; 7) Malowanie i tynkowanie pozostałych ścian i
sufitów oraz okładziny z płytek G-K; 8) Wykonanie dekoracyjnych belek drewnianych i montaż ich w
przestrzeni podsufitowej Sali; 9) Wykonanie obudowy istniejących podciągów w holu w formie belek
drewnianych; 10) Wykonanie i montaż ekspozytorów - stałych elementów wystroju Sali..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. a) Informacja o
przewidywanych zamówieniach uzupełniających: - Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień
(co w zamówieniu podstawowym) związanych z realizacją zamówienia. b) Okoliczności, po których
zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające: - W przypadku konieczności poszerzenia
zakresu wynikającego z potrzeb ujawnionych na etapie realizacji prac, a mających na celu
usprawnienie działania instalacji i urządzeń mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, jakości,
wydajności itp., oraz umożliwiających ukończenie budowy. c) Zakres zamówienia zgodny z
przedmiotem zamówienia oraz kodami CPV: - 45.21.23.13-3 Roboty budowlane w zakresie
muzeów - 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne - 45.43.21.10-8 Kładzenie podłóg 45.45.50.50-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - 45.33.10.00-6 Instalowanie
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 45.22.32.00-8 Roboty konstrukcyjne.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3, 45.31.00.00-3, 45.43.21.10-8,
45.45.50.50-6, 45.33.10.00-6, 45.22.32.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości: 6 000,00 PLN, (słownie: sześć tysięcy PLN.). 2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w powyższym zakresie.
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył, co najmniej: 1) 2 (dwie) roboty budowlane, o łącznej wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 zł netto, w tym: a) 1 (jedna) robota budowlana polegająca na
budowie i-lub przebudowie i-lub remoncie i-lub adaptacji i-lub odbudowie i-lub nadbudowie
obiektu budowlanego, obejmująca swym zakresem roboty ogólnobudowlane oraz
instalacyjne; b) 1 (jedna) robota budowlana w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytków.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w powyższym zakresie.
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Osoby zdolne do wykonania zamówienia, (które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia): 1) Kierownik budowy (1 osoba): posiada uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr. 83, poz, 578 z późń. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub
innych obowiązujących przepisów) oraz posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 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. nr 165, poz. 987). Doświadczenie min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika budowy na obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za
kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy; 2) Kierownik Robót (min. 1
osoba) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).
Doświadczenie - min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika
robót przy kierowaniu robotą budowlaną; 3) Kierownik Robót ( min. 1 osoba) - posiada
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub
innych obowiązujących przepisów). Doświadczenie - min. jedna robota budowlana polegająca
na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną; 4) Kierownik Robót (
min. 1 osoby) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub
innych obowiązujących przepisów). Doświadczenie - min. jedna robota budowlana polegająca
na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

1) Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości, co najmniej 100 000,00 PLN, lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN. 2) Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem

dowodów dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Oferta musi zawierać: 1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę 2) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu złożony w formie oryginału, 3) Formularz - Status prawny Wykonawcy
złożony w formie oryginału, 4) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej, 5) Wykaz części
zamówienia, jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom złożony w formie oryginału, wypełniony
odpowiednio lub z adnotacją (nie dotyczy), 6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy
zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, 7) Pełnomocnictwo - do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: - zmiany
terminu wykonania zamówienia, o którym mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

1. wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z
umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie,
których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub
przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie zamówień-robót budowlanych zgodnie z technologią ich
wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim, 2.
konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy,
których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego
przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z
przedłużeniem tego terminu, i-lub konieczność wykonania robót zamiennych, 3. opóźnień w
uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 4. zmian przepisów prawa w trakcie
realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,
5. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień,
decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń
umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 6. wystąpienie warunków
budowlanych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania
przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach
technologicznych. 7. zmiana terminu wykonania zamówienia (wydłużenie, skrócenie) w związku z
faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy
normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie. W pozostałym zakresie zmiany
do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 1. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy
lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty
wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może
nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień równoważnych. 2. zmiany podwykonawców,
wprowadzenie nowego podwykonawcy. 3. zmiany podwykonawców na zasobach, których
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że
nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na
etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 4. zmiany stawki
podatku VAT: a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą
być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie
zmianie w okresie obowiązywania umowy, b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT -ceny
jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość
wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki

podatku VAT. 5. ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia
warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót; 6. wprowadzenie
dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze
zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ - zmiana nie wymaga aneksu do umowy, a musi być jedynie
stwierdzone w formie pisemnej i zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, a także
ewentualnie podwykonawcę, 7. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla
danego elementu prac lub zmiana technologii.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeum-zamek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Zamek
w Oświęcimiu (w organizacji) ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim Sekretariat pok. nr 303.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1,
32-600 Oświęcim, Sekretariat pok. nr 303..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: I. 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ
uznaje się: a) Poświadczenie - lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia 2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj.
do dnia 20.02.2014. wykonawca, w miejsce poświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w
pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w dotychczas
obowiązującym Rozporządzeniu. 3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1. 4. W razie konieczności,
szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ budzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 5. Jeżeli zakres robót

budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane, jest
szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość robót
budowlanych odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na
potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. 6.
Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w
dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do BZP. II. 1. W
przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są: 1.1.
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.
394 ze zm.); 1.2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownik Budowy z innym
obowiązkami wynikającymi z pkt. 5.1.3.2. SIWZ. 1.3. W przypadku posiadania dwóch lub więcej z
ww. uprawnień przez jedną osobę Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, z uwzględnieniem pkt
1.2. III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IV.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).: 1) pkt 2-4 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1)
lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa

się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. V.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika - do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. VI. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane oświadczenia,
dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w
postępowaniu. VII. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

