Muzeum
im. Aleksandra Kłosińskiego
Rynek 16, 32-650 Kęty
tel. (33) 845 31 07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„REMONT DACHU I ELEWACJI PÓŁNOCNEJ W MUZEUM
IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH, RYNEK 16”

CPV: 45.21.23.13-3, 45.26.00.00-7, 45.44.30.00-4
30 000 EURO < szacunkowa wartość zamówienia < 5 350.000 EURO

Kęty, lipiec 2020 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonawca winien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wszystkie załączniki dotyczące SIWZ, stanowią jej integralną część. Koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. Oferta ponadto musi być
sporządzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, dotyczy
to ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia z 2004 r.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem MUZ.W.42.20
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie. Wykonawcom, którzy uzyskają niniejszą SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia zaleca się,
by do dnia składania ofert na bieżąco sprawdzali wszystkie informacje dotyczące ww. przetargu
nieograniczonego, zamieszczane na stronie internetowej Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego
w Kętach: www.muzeum.kety.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI:
- Formularz oferty – załącznik nr 1;
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 2;
- Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3;
- Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4;
- Wykaz osób – załącznik nr 5;
- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej – załącznik nr 6;
- Wzór umowy – załącznik nr 7;
- Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt zagospodarowania działki
budowlanej, opisy techniczne) – załącznik nr 8;
- Przedmiar robót – załącznik nr 9;
- Kosztorys ofertowy w Excel – załącznik nr 10;
- Oświadczenie dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 11,
- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 12.
ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Muzeum Kęty, Rynek 16, 32-650 Kęty
Tel. i faks (033) 845-31-07
www.muzeum.kety.pl, e-mail: sekretariat@muzeum.kety.pl
Regon: 356785086 NIP: 549-21-81-089
godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00
zwane dalej „Zamawiającym”.

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów określonych
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust. 8 zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843). na podstawie przepisów wymienionej ustawy zwanej dalej ustawą, a w sprawach
nieuregulowanych ustawą, stosuje przepisy obowiązującego prawa.
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ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.23.13-3, 45.26.00.00-7, 45.44.30.00-4.
2. W ramach zadania należy wykonać następujące prace:
1) remont dachu - polegający na wymianie poszycia dachu oraz części drewnianej
konstrukcji więźby dachowej – bez zmiany architektury budynku tj.:
- remont istniejącego poszycia dachowego (blachodachówka, łaty, kontrłaty, folia
dachowa pod blachodachówkę, deskowanie),
- remont istniejących krokwi więźby dachowej,
- remont płatwi kalenicowej P4 (dołożenie mieczy),
- remont płatwi kratownicowych: KD2, KD3, KD5 i KD6,
- remont obróbek blacharskich dachu i istniejących kominów,
- instalacja odgromowa,
- zdemontowanie i ponowne zamontowanie instalacji elektrycznej na strychu,
- zdemontowanie i ponownie zamontowanie instalacji p.poż. (czujki, przewody).
2) remont elewacji - polegający na odnowieniu tynku cementowo-wapiennego oraz
pomalowaniu elewacji na kolory odpowiadające Koncepcji programowej
odrestaurowania elewacji budynków położonych w centrum Starego Miasta w Kętach
tj.:
- odnowienie tynku cementowo-wapiennego,
-pomalowanie elewacji na kolory odpowiadające Koncepcji programowej
odrestaurowania elewacji
budynków położonych w centrum Starego Miasta
w Kętach. Dolny pas cokołu należy dodatkowo poddać dokładnej hydrofobizacji,
- wymiana płytek ceramicznych parapetowych na piętrze,
- naprawa / wymiana elementów kamiennych:
* łuk kamieniarski na parterze – konserwacja,
* obramienia otworów drzwiowych – wymiana,
* stopnie schodowe – wymiana,
- stolarka okienna i drzwiowa:
* mycie i czyszczenie,
* dolne drzwi i progów partie – do renowacji,
* ujednolicenie koloru stolarki – pomalowanie okien na piętrze,
- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, pokrycie gzymsu,
- usuwanie elementów technicznych na elewacji (uchwyty, instalacje), pozostałe
pomalować w kolorze elewacji (elementy instalacji alarmowej, przyłącze gazowe,
skrzynkę elektryczną).
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Ochrona konserwatorska.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego
decyzja pod numerem A-865/M z dnia 4.10.1994 r.
3. Zakres robót obejmuje kategorie robót, które zostały opisane powyżej w pkt. 2.
4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wymaganie te zostały opisane w rozdziale XXIII w ust. 10 SIWZ.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja
projektowa (w tym także warunki, uzgodnienia, decyzje administracyjne), pozwolenie na
budowę, przedmiar robót.
6. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robót, poprzez wygrodzenie terenu i jego zabezpieczenie przed
dostępem osób trzecich. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania,
wprowadzenia oraz prawidłowego utrzymania tymczasowej organizacji ruchu
w związku z koniecznością zajęcia części pasa drogowego oraz zajęcie chodnika,
a następnie po zakończeniu realizacji zadania do jego zlikwidowania.
7. Wykonawca odpowiada za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
przez cały okres realizacji prac. Zabezpieczenie będzie musiało zapewnić
bezpieczeństwo korzystającym z terenu oraz uniemożliwić dostęp na teren budowy
osobom postronnym. Zamawiający będzie wymagał solidnego wykonania
i utrzymania zabezpieczenia terenu budowy w trakcie prac, w tym po zakończeniu
dziennej działki robót. Teren budowy pozostawiony po zakończeniu dziennego
zakresu prac nie może stwarzać niebezpieczeństwa.
8. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie
sporządzania oferty celem sprawdzenia warunków realizacji zadania. Oględzin miejsca
budowy można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 po
uprzednim umówieniu z Dyrektorem Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach.
9. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektami budowlanowykonawczymi, uzgodnieniami branżowymi, decyzjami administracyjnymi oraz
z dołączonym przedmiarem robót.
10. Nad realizacją zadania będzie prowadzony nadzór inwestorki zlecony przez
Zamawiającego oraz nadzór konserwatorski zlecony przez Wykonawcę.
11. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót nastąpiło wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub
wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych”
w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują
one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz
będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.
11. Zastosowane do realizacji zamówienia wyroby winne być o należytych właściwościach
użytkowych, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. ustawy Prawa budowlanego (t.j.
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Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), tj. wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
12. Wszystkie dokumenty dotyczące zastosowanych wyrobów budowlanych wskazane
w pkt. 11 Wykonawca winien okazać na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dołączyć do materiałów odbiorowych.
13. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych nieobjętych
zamówieniem podstawowym (które nie zostały przewidziane w opisie przedmiotu
zamówienia, projekcie budowlanym), a ich wykonanie stało się niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
14. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza realizację robót dodatkowych/zamiennych przez
dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, dokonując tym
samym zmiany umowy podstawowej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 i/lub pkt. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. o ile stały się niezbędne i odpowiednio zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, (w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usługi lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego),
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność
lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,
oraz jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność wykonania dodatkowych robót spowodowana jest okolicznościami
których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
b) wartość dodatkowych robót nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
15. Zasady rozliczenia robót dodatkowych/zamiennych:
1) których zakres jest tożsamy z zakresem prac ujętych w zamówieniu podstawowym:
a) Wykonawca
sporządza
uproszczony
kosztorys
na
roboty
dodatkowe/zamienne zawierający te same ceny jednostkowe, które zostały
ujęte w kosztorysie ofertowym robót podstawowych, o którym mowa w § 2
wzoru umowy (zał. nr 7 do SIWZ). Sporządzony kosztorys musi być
zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
b) Zamawiający sporządza protokół konieczności, na podstawie którego
zostanie dokonana zmiana umowy w formie aneksu do umowy,
c) wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych/zamiennych nastąpi na
tych samych zasadach jak dla zamówienia podstawowego.
2) których zakres nie jest tożsamy z zakresem zamówienia podstawowego:
a) Wykonawca sporządza kosztorys na roboty dodatkowe/zamienne na
następujący zasadach:
 dokonania kalkulacji szczegółowej zakresu robót na podstawie
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich braku
na podstawie Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku KNR lub KNNR na podstawie kalkulacji
indywidualnej Wykonawcy,
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 zastosowane w kosztorysie ceny robocizny (roboczogodziny),
materiałów, sprzętu oraz poziom narzutów tj. koszty pośrednie
i zysk, itp. nie mogą być wyższe niż średnie na bieżący kwartał
w zeszycie Sekocenbud, a w przypadku braku ww. cen w zeszycie
Sekocenbud dopuszcza się ceny indywidualne Wykonawcy,
 sporządzony kosztorys musi być zatwierdzony przez Zamawiającego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) Zamawiający sporządza protokół konieczności, na podstawie którego
zostanie dokonana zmiana umowy w formie aneksu do umowy,
c) wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych/zamiennych nastąpi na
tych samych zasadach jak dla zamówienia podstawowego.
ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia (robót budowlanych): do 15 grudnia 2020 roku włącznie.
ROZDZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu;
1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę/ów
w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki
obligatoryjne).
2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także
Wykonawcę/ów w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego
przesłanki fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy:
2.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
2.2.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy:
3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
3.2.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie 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,
zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.:
1) co najmniej jedno zadanie, którego zakres obejmował wymianę pokrycia dachu
z blachy o powierzchni min. 140m2;
2) oraz co najmniej jedno zadanie, którego zakres obejmował malowanie elewacji
o powierzchni min. 35m2.
Powyższe zakresy prac wymienione w pkt. 1) i 2) mogą również zawierać się w ramach
jednego zrealizowanego zadania.
3.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie:
1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła
funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagane doświadczenie osoby
pełniącej funkcję kierownika budowy: 2 lata na stanowisku kierownika budowy
przy budowie/przebudowie/rozbudowie/odbudowie obiektów budowlanych.
Wyżej wymieniona osoba winna posiadać uprawnienia budowlane w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278
ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza pełnienie więcej niż
jednej funkcji przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez nią odpowiednich
uprawnień.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego:
4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do
oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje
zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA:
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a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w Oświadczeniu;
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany (za wyj.
pkt 4.2.5.) do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów):
4.2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4.2.2. 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;
4.2.3 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;
4.2.4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.;
4.2.5. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca bez wezwania składa, stosownie do
treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia w załączniku nr 6 do SIWZ), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa
w pkt 4.2.1 – 4.2.4. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia).
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4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu (pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany
do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów):
4.3.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te
roboty 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 – potwierdzających
spełnianie warunku opisanego w rozdziale V pkt 3.2.1.;
UWAGA:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
4.3.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V pkt 3.2.2.);
4.3.3. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V pkt 3.1.).
Jeżeli z załączonego dokumentu, np. polisy nie wynika, że została opłacona składka, należy
dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
UWAGA:
W przypadku podania wartości ubezpieczenia czy robót budowlanych w walucie innej niż
w zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty
na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji
ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
UWAGA: (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 570).
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
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3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w formie elektronicznej w języku innym niż polski, pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
5. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt
4.2.
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1 – 4.2.3
niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio iż:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
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 wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 5.1. niniejszego rozdziału SIWZ, 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 dotyczące terminów określonych w pkt 5.1. stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ VI. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

2.

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.
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
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do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –
dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać
w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. 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 tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy
wykluczenia).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia (pkt 3.2. rozdziału V SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia
w charakterze podwykonawcy.
5. 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 nieudostępnienia, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa powyżej, 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
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego
podmiotu (dokumenty wskazane w pkt 4.2.1. – 4.2.4. rozdziału V SIWZ.). Wykonawca
zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności i ich sytuacji, na których
Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane
w pkt 4.3.1. – 4.3.3. rozdziału V SIWZ).

ROZDZIAŁ VII. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
1.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
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2.

3.

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy
do złożenia dowodów.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których
mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW).
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –
zgodnie z rozdz. XIV pkt 7.4. SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub
pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału V SIWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (każdy
z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu
potwierdza jego spełnianie).
5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2.

3.

4.

5.

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić
i załączyć do oferty załącznik nr 11 do SIWZ Informacja na temat podwykonawców (jeżeli
dotyczy).
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.
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 spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
DOKUMENTÓW.
1.

2.

3.

4.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr
faksu: 33 845-31-07) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 123) – adres e-mail: sekretariat@muzeum.kety.pl.
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy,
oświadczenia,
dokumenty
lub
pełnomocnictwa
należy
przedłożyć
złożyć/uzupełnić/poprawić w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma
ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się
z wykonawcami są:
Łukasz Gieruszczak – dyrektor muzeum – w zakresie procedury przetargowej;
Janusz Kudłacik – asystent muzealny – w zakresie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,
z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są
wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ
i będzie dla Wykonawców wiążące.
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ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1.
2.

3.

4.
5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się
w takim przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.muzeum.kety.pl
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym
adresem: www.muzeum.kety.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia
i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod
wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda od
wykonawców wniesienia wadium.
2. Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed godziną 9:45 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Muzeum im.
A. Kłosińskiego Kęty, Rynek 16: 69 8437 0002 0014 0724 8098 0001 SILESIA Bank Śląski
Bank Spółdzielczy w Katowicach, oddział Kęty, przy czym Zamawiający musi otrzymać
z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed
upływem terminu ich składania. Za skuteczność operacji finansowo – bankowych
odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby
jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz
z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentów).
6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art.46 ust. 4a ustawy.
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7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium zgodnie z zapisem art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) 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, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy
dzień w/w okresu uznaje się dzień 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.
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1.

2.

3.
4.

5.

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane
są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 2, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
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Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
7. Do oferty należy dołączyć:
7.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a
ustawy).
7.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym
wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
7.3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
7.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
7.5. Dowód wniesienia wadium:
- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt 5 Rozdziału
XII SIWZ;
- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty
kopii potwierdzenia nadania przelewu.
7.6. Kosztorys ofertowy uproszczony zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 2.
7.7. Oświadczenie dotyczące podwykonawców - jeżeli dotyczy (dotyczy części zamówienia,
których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom) – zgodnie
z załącznikiem nr 12 do SIWZ.
8.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
10. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku
polskim.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
12. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
13. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
14. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
15. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów
za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie
wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.
16. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
17. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak
6.
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19.

niżej w pkt 20. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli wykonawca składając ofertę, zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) rozumie się
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym
poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób:
„tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”

20. Opakowanie i oznakowanie.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Muzeum im.
A. Kłosińskiego Rynek 16, 32-650 Kęty oraz powinna być oznakowana następująco:

„REMONT DACHU I ELEWACJI PÓŁNOCNEJ W MUZEUM
IM. ALEKSANDRA KŁOSINSKIEGO W KĘTACH, RYNEK 16”
Nie otwierać przed dniem 17.07.2020 r. przed godz. 1000,
a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby można było ją odesłać
w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres
Zamawiającego, w takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego;
Oferty należy składać na adres: Muzeum im. A. Kłosińskiego Rynek 16, 32-650 Kęty,
dziennik podawczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2020 r. do godz. 09:45.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.07.2020 r. o godz. 10:00 w Muzeum im.
A. Kłosińskiego Rynek 16, 32-650 Kęty (gabinet Dyrektora);
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach /opakowaniach/ naruszonych lub nie
zaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.
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ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty w formularzu ofertowym zostanie wykazana na podstawie załączonego do
oferty kosztorysu ofertowego opracowanego w oparciu o przedmiary robót, a także będzie
uwzględniać koszty towarzyszące, które są niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia.
2. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony, z zastrzeżeniem punktu 3,
opracowany na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
Wymaga się, aby każda pozycja kosztorysu ofertowego zawierała następujący układ
i konsekwencję rachunkową z dokładnością do 2 miejsc po przecinku: „ilość x
krotność x cena jednostkowa (zawierająca narzuty) = wartość netto (końcowa wartość
danej pozycji”.
3. Określone w ofercie ceny jednostkowe będą stanowiły podstawę rozliczenia robót i będą
niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy.
4. W cenie oferty Wykonawca winien ująć m. in.:
a) koszty podatku VAT,
b) koszty obsługi konserwatorskiej wynikającej z przepisów ustawy Prawo
budowlane,
c) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
d) koszty wykonania oraz utrzymania ogrodzenia i zabezpieczenia placu/terenu
budowy,
e) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu, następnie jej wykonania oraz utrzymania na czas robót,
f) koszty związane z organizacją (m.in. zapewnienie zaplecza materiałowo-socjalnotechnicznego wraz z niezbędnymi mediami) i prawidłowym oznaczeniem
placu/terenu budowy i załatwieniem wszystkich formalności związanych
z budową,
g) koszty wynikające z wszystkich załączonych uzgodnień branżowych,
h) koszty obowiązkowych i niezbędnych do prawidłowej realizacji nadzorów ze
strony zakładów branżowych,
i) koszty ubezpieczenia budowy,
j) koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, w tym związanych ze
skutkami wystąpienia opadów atmosferycznych,
k) wszelkich robót przygotowawczych, ewentualnych robót rozbiórkowych,
wykończeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, wywozu, utylizacji
materiałów pochodzących z rozbiórki,
l) koszty płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych,
m) koszty doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
n) inne nie wymienione koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowej
realizacji zadania.
5. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT (który odprowadza
Wykonawca) – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT oraz
kwoty VAT.
6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca
po przecinku).
7. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
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9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem
VAT).
Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
wysokości kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz
warunków płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
(www.muzeum.kety.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dwuetapowo.
a) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału oraz
Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
b) Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym
etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 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 ustawy.
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą lub
nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki,
w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są
w art. 89 ustawy.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.
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11.

12.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:
www.muzeum.kety.pl.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 pkt
b) okres gwarancji – 40 pkt

2.

Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną
w następujący sposób:
ad. a) cena ofertowa – maksymalnie 60 pkt – wg następującego wzoru:

Wcena 

Cmax  Cobliczana
 60
Cmax  Cmin

gdzie:
Wcena – wartość punktowa wyznaczana w kryterium ceny
Cmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Cmin – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Cobliczana – wartość cenowa oferty obliczanej
Oferta najkorzystniejsza (najtańsza) otrzyma 60 punktów, oferta najmniej korzystna
(najdroższa) w tym kryterium otrzyma 0 punktów. Jeśli oferta jest ofertą pośrednią pomiędzy
ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą, liczba punktów jest obliczana zgodnie ze
wzorem.
ad. b) okres gwarancji – maksymalnie 40 pkt
Okres gwarancji jakości liczony jest w miesiącach. Zamawiający wymaga, aby minimalny
okres gwarancji wynosił 36 miesięcy. Oferty, w których ten okres został zadeklarowany krótszy
niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium równą 40
punktów otrzymają Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji równy 60 miesięcy lub
dłuższy. Stąd oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji równym 36 miesięcy otrzyma 0
punktów w tym kryterium, natomiast oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji równym lub
dłuższym niż 60 miesięcy otrzyma 40 punktów.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
𝑊𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑎 =

𝐺𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑧𝑎𝑛𝑎 − 36
⋅ 40
24

gdzie:
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Wgwarancja – wartość punktowa wyznaczana w kryterium gwarancji
Gobliczana – długość gwarancji zadeklarowanej w ofercie badanej (w przypadku zadeklarowania
okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do obliczeń zostanie zastosowany okres 60
miesięcy).
W przypadku braku złożonej przez Wykonawcę deklaracji dotyczącej okresu gwarancji
w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmuje najniższy wymagany okres gwarancji
wynoszący 36 miesięcy oraz nie przydzieli Wykonawcy dodatkowych punktów.
Sumaryczna liczba punktów oferty będzie obliczona według poniższego wzoru:

W  Wcena  Wgwarancja
gdzie:
W – sumaryczna liczba punktów oferty badanej
Wcena – wartość punktowa wyznaczona w kryterium ceny
Wgwarancja – wartość punktowa wyznaczona w kryterium gwarancji
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert
dodatkowych.
ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada przepisom
określonym w ustawie i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
w świetle kryteriów opisanych w rozdziale XVIII SIWZ.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, jeżeli są miejscem wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej (www.muzeum.kety.pl).
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie
terminów określonych w art. 94 ustawy.
5. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.
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6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa
spółki cywilnej).
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed
zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu listę osób wyznaczonych do wykonywania
niniejszego zamówienia, w szczególności dotyczy to pracowników wykonujących prace fizyczne
na budowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Informacje wrażliwe podlegające
ochronie na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018 poz. 1000 ze zm.), należy zanonimizować.
ROZDZIAŁ XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wybrany Wykonawca przed terminem podpisania umowy lub najpóźniej w dniu jej
podpisania wniesie należyte zabezpieczenie wykonania umowy w wysokości 10% ceny
brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek:
69 8437 0002 0014 0724 8098 0001 SILESIA Bank Śląski Bank Spółdzielczy w Katowicach,
oddział Kęty.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia
z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy, czyli Zamawiający
wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy wynosiła 30% wartości zabezpieczenia.
9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób i terminach:
- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
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10. Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii związanych z zabezpieczeniem zostały zawarte
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
PROWADZONEDO 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.
1.
2.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ
wzór umowy (załącznik nr 7).
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w następujących przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od
towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie
do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do
części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji,
Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże
datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego,
c) wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych,
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji
przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności wykonania robót
dodatkowych/zamiennych nieobjętych zamówieniem podstawowym wówczas
wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Wartość dodatkowych robót (każdej kolejnej
zmiany) nie może przekroczyć 50% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w §4 ust. 2 umowy.
2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić
w następstwie:
a) siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum
opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek
działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się
w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania
wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby – nie związane z realizacją inwestycji),
b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót,
co wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego (nie dotyczy warunków
Strona 23 z 27

c)
d)
e)

f)

atmosferycznych typowych dla pory roku). W takim wypadku termin zakończenia
robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach,
konieczności udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na
termin zakończenia inwestycji,
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (uzasadnione wstrzymanie,
zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności
celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji
Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
3) Zmiany osobowe – zmiana kierownika budowy – mogą nastąpić poprzez pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w załączonej do oferty Informacji na temat
podwykonawców oraz wprowadzenie podwykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca
oświadczył, iż sam zrealizuje zadanie. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca
swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać
warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ.
5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np.
danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić
poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.
6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na
podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub przekształcenie Wykonawcy
będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną,
dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy
Pzp wskazane w SIWZ.
3.
4.
5.

Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawą i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy.
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ROZDZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
ROZDZIAŁ XXIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – sekretariat@muzeum.kety.pl
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji wykonawców,
w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
10. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
10.1.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności
w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie
umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia,
gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
917 ze zm.) wskazanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia
SIWZ w pkt 2.
10.2.Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę
osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących roboty wskazane
w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ w pkt 2.
10.3.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
listę osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych
w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2. W przypadku zmiany osób zatrudnionych
na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca zobowiązany jest aktualizować listę i przekazać ją Zamawiającemu.
10.4.W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do aktualności
przekazanej Zamawiającemu listy osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposobu ich
zatrudnienia, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest
na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożyć zaktualizowaną listę osób
zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosownymi dokumentami do wglądu.
Dokumentami do wglądu od osób zatrudnionych na umowę o pracę przez
Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę są odpowiednio:
a)
umowa o pracę,
b)
inne dokumenty dopuszczające do wykonywania powierzonych im czynności
(jeżeli dotyczy).
10.5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę
o pracę.
10.6. Informacje wrażliwe wynikające z przekazywanych dokumentów podlegające
ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) winny być zanonimizowane.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
12. Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych.
ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE DODATKOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 ) oraz odpowiednie przepisy.
2. Wniesienie zastrzeżeń do umowy, po zakończeniu postępowania przetargowego będzie
traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
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3. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem
Wykonawcy i może skutkować wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.

Zatwierdzam

Dyrektor
mgr Łukasz Gieruszczak

Z up. Burmistrza
II Z-ca Burmistrz
Kęty, lipiec 2020 r.
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