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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:669-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi zarządzania budową
2014/S 001-000669

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
Osoba do kontaktów: Magdalena Dworzyńska
50-139 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 713444471
E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl
Faks:  +48 713448561
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.oss.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Fundacja

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Fundacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna
przestrzeń – edukacja przez kulturę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wrocław.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:669-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:magdalena.dworzynska@znio.pl
www.oss.wroc.pl
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Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza
we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę.
2. Projekt – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane „Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”, które planowane jest do współfinansowania:
a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego”
b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
3. Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu.
1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy Robót.
2) wdrożenie informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrolę nad
Kontraktami oraz ich realizacją w oparciu o dokumentacje przetargowe oraz harmonogram rzeczowy i
finansowy oraz udostępnienie systemu pracownikom wskazanym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące
systemu i procedur rozliczania Robót – opisano w załączniku A do siwz – Opis Przedmiotu zamówienia –
Rozdział IV pkt 5 ppkt 12;
3) Udział w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postepowania/ń o udzielenie
zamówienia/ń publicznego/ch na wybór Wykonawcy/ów:
a) wykonania prac budowlanych i konserwatorskich,
b) wyposażenia w sprzęt i urządzenia,
c) digitalizacji zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych
zabytków wraz z danymi,
d) promocji Projektu według wymogów wynikających z właściwych wytycznych związanych z finansowania
Projektu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
3.1.) Wykonawca zobowiązany będzie:
1) do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej/ych, tj.:
a) ogłoszenie o zamówieniu,
b) kompletna siwz wraz z załącznikami i projektem umowy,
c) wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych zgodnie z prawem zamówień publicznych
2) do udziału w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postępowania/ń o udzielenie
zamówienia/ń publicznego/ch, zakończonych podpisaniem umowy/ów z Wykonawcą/mi zgodnie z wymogami
ustawy – prawo zamówień publicznych.
3) do uczestnictwa w ewentualnych odwołaniach do KIO na etapie postepowania/ń o udzielenie zamówienia
publicznego.
4) do udziału w przeprowadzeniu postępowania/ń na ewentualne roboty dodatkowe i/lub uzupełniające.
3.2.) Uwaga:
1) Wybór trybu oraz ilości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (Kontraktów) zostaną uzgodnione
przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu.
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2) Jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury/r przetargowej/ych wyboru Wykonawcy/ów, Inżynier
Kontraktu wykona kolejny raz czynności związane z wyborem Wykonawcy/ów w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego.
4) Nadzór nad realizacją Projektu ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza oraz projektu zamiennego
„Przebudowy istniejącego budynku Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu wraz z oficynami na ekspozycję
stałą Muzeum Pana Tadeusza” autorstwa Pracowni Projektowej Sowa – Szenk s.c. w trakcie realizacji
robót budowlanych, analiza potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do dokumentacji projektowej,
zatwierdzanie projektowych rozwiązań zamiennych.
5) Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru –
ekspertów we wszystkich branżach wymaganych prawem dla przedmiotowego Projektu pn. Muzeum Pana
Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę oraz inne czynności wynikające ze
specyfiki realizowanej inwestycji a konieczne do prawidłowego wykonania Projektu.
6) Prowadzenie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczanie środków inwestycyjnych Zamawiającego
pozyskanych na realizację inwestycji:
a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego”
b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
7) Odebranie i weryfikacja projektów wykonawczych sporządzonych przez projektanta w początkowej fazie
realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem, iż z Inżynierem Kontaktu zostanie podpisana umowa w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia przed odbiorem dokumentacji wykonawczej od Projektanta)
8) Zapewnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego niezbędnych konsultacji prawnych.
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco, do końcowego rozliczenia projektu –
pełnej dokumentacji (oryginały dokumentów) związanej z realizacją Projektu, (zgodnej z wytycznymi Instytucji
zarządzającej), tj. w szczególności pism, sprawozdań, raportów, wniosków o płatność itp. w wersji papierowej i
elektronicznej.
5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie polecenia i zarządzenia Zamawiającego, które
będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu i służące zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.
Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub
odpowiedzialności wynikających z Projektu.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w załączniku nr A do siwz – „Opis
przedmiotu zamówienia”.
7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy załączonym do
niniejszej siwz jako załącznik nr 8 do siwz.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VII. Termin wykonania zamówienia
1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.4.2016 r.
1) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane przez Wykonawcę od dnia zawarcia
umowy do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu końcowego robót
budowlanych, wyposażenia w sprzęt i urządzania/systemem udostępniania i przechowywania zdigitalizowanych
zabytków wraz z danymi (a jeżeli podczas odbioru końcowego prac zostaną ujawnione usterki lub wady nie
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dające się usunąć w jego trakcie - do czasu usunięcia tych usterek i wad) oraz sporządzenia dokumentacji
powykonawczej.
Przewidywany termin: 30.4.2016 r.
2) W ramach terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający przewiduje następujący harmonogram realizacji
inwestycji, w tym terminy na realizację obowiązków przez Inżyniera Kontraktu:
a) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na prace budowlane: kwiecień 2014 r.
b) wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od
podpisania umowy.
c) wykonanie prac budowlanych oraz odbiór końcowy robót (w tym skompletowanie dokumentacji i
przygotowanie rozliczeń końcowych): od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych - do grudnia
2015 r.
d) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na wyposażenie w sprzęt i urządzenia: maj 2014 r.
e) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na systemem udostępniania i przechowywania
zdigitalizowanych zabytków wraz z danymi: maj 2014 r.
f) rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej: do 18.4.2016 r.
3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych zostanie opracowany po podpisaniu
Kontraktu na roboty budowlane oraz na pozostałe dostawy i usługi, przy udziale Zamawiającego, Inżyniera
Kontraktu i Wykonawcy/ów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71540000, 71541000, 71530000, 71520000, 71310000, 71631300, 79421100, 71318000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej kwot określonych w przepisach ustawy Pzp art. 11 ust. 8.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 26 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 34 500,00 PLN (słownie: trzydzieści
cztery tysiące pięćset złotych).
2) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniężnej – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego,
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 100, poz. 1158 z późn. zm).
3) W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku
Zachodnim WBK S.A. IV O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242., z dopiskiem – „Przetarg
nieograniczony DZP-2621-23/2013”.
Wadium winno być na koncie Zamawiającego, nie później nie przed upływem terminu składania ofert.
Dowód (kopia) potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
4) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a) nazwa i adres Zamawiającego;
b) określenie przedmiotu zamówienia;
c) nazwę i adres Wykonawcy,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:
Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania
na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że: (nazwa Wykonawcy) w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, lub w przypadku kiedy nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z
poniższych warunków zgodnie z art. 46 ust. 5 w ustawy Pzp:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5) W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą
w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą.
6) Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium w formie niepieniężnej
załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.
7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt. 11.
8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem
składania ofert.
10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.



Dz.U./S S1
02/01/2014
669-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/18

02/01/2014 S1
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/18

Uwaga: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać
klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności.
12) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
14) W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium,
wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo
wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1) Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien skalkulować w
cenie ofertowej wszelkie koszty składające się na wykonanie zamówienia.
2) Płatność wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych raz na kwartał, w terminach
wynikających z opracowanego i przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, po
złożeniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej. Pierwszy wniosek o płatność winien obejmować
pierwsze częściowe wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.
3) Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
4) Faktura końcowa o wartości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy zostanie wystawiona
po odbiorze końcowym robót, rozliczeniu inwestycji) przy czym podstawą do wystawienia faktury będzie
pisemne oświadczenie Zamawiającego o zakończeniu zadania inwestycyjnego.
5) Płatność wynagrodzenia Inżyniera dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez
Inżyniera Kontraktu i dostarczonych do siedziby Zamawiającego częściowych faktur VAT i jednej końcowej
faktury VAT – przelewem, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Za datę dokonania przez Zamawiającego
płatności uznaje się datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1) Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający przyjmie,
że wymagania, o których mowa w dziale IX pkt 1.1)–1.7) mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak
by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. Dokumenty, o których
mowa w dziale IX pkt 1.1)–1.7) zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań postawionych przez
Zamawiającego Wykonawcom.
2) Dokumenty, o których mowa dziale IX pkt 3.1)–3.7) składa każdy z Wykonawców występujący wspólnie o
zamówienie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w
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formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez
uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu
zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie
rejestrowym, a także informację o zakresie pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141
ustawy Pzp).
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych
Wykonawców (Lider).
6) Zamawiający przed popisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej
współpracę Wykonawców.
(Dodatkowo umowa regulująca współpracę winna określać: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy
realizacji umowy z Zamawiającym, termin związania umową, na czas nie krótszy niż czas wynikający z umowy z
Zamawiającym, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji
przedmiotu umowy).

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykażą, że spełniają warunki określone w
przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
załącznik nr 2 do siwz. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania
uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności będzie dokonana na podstawie wymaganego
oświadczenia).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do
siwz).
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 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 Pzp, wystawionego, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
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3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
(w przypadku spółki cywilnej – wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenie Urzędu
Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków , wystawione oddzielanie na każdego wspólnika, jak
również odrębne zaświadczenie dot. spółki cywilnej)
4) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie
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,
wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do
siwz).
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego dla miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów niżej wymienionych dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu 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, wystawionego, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1.1. w pkt 2 ppkt 2), 3), 4), 6) – 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 – dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
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 – dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. w pkt. 2 ppkt 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osób, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonymi w art. 24 ust. 1
pkt. 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp – dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
1.3. 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 2 ppkt. 2), 3), 4), 5), 6) – 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.
2) Uwaga – dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1) Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający przyjmie,
że wymagania, o których mowa w dziale IX pkt 1.1)–1.7) mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak
by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. Dokumenty, o których
mowa w dziale IX pkt 1.1)–1.7) zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań postawionych przez
Zamawiającego Wykonawcom.
2) Dokumenty, o których mowa dziale IX pkt 3.1)–3.7) składa każdy z Wykonawców występujący wspólnie o
zamówienie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w
formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez
uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców.
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Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu
zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie
rejestrowym, a także informację o zakresie pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141
ustawy Pzp).
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych
Wykonawców (Lider).
6) Zamawiający przed popisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej
współpracę Wykonawców.
(Dodatkowo umowa regulująca współpracę winna określać: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy
realizacji umowy z Zamawiającym, termin związania umową, na czas nie krótszy niż czas wynikający z umowy z
Zamawiającym, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji
przedmiotu umowy).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielnie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp dot.: sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300
000,00 PLN,
b) Wykonawca winien wykazać, że osiągnął w każdym z 3 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy w tym okresie, średnioroczny przychód z działalności podstawowej na minimum 1 000
000 PLN,
c) Wykazać wskaźnik płynność finansową w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (rozumianych jako lata
2010, 2011, 2012), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniejszą niż w
wysokości 1,8, liczoną zgodnie ze wzorem:
WSPF = (aktywa bieżące – zapasy – rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania bieżące
gdzie:
— aktywa bieżące należy rozumieć jako aktywa obrotowe
— rozliczenia międzyokresowe należy rozumieć jako rozliczenia krótkoterminowe
— zobowiązania bieżące należy rozumieć jako zobowiązania krótkoterminowe
2. Ocena pełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i
finansowej będzie dokonana na podstawie następujących wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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3. Jeżeli Wykonawca polega 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, wówczas Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga
się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawionej, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dotyczącej tych
podmiotów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielnie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dot.: wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie-
zrealizowali:
a) przynajmniej dwie (2) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (dla zadań inwestycyjnych
zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym) obejmujące wykonanie robót
budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie
budynku o wartości kontaktu min. 40 mln zł brutto każda,
w tym – co najmniej jedna (1) z tych usług wykonana została w budynku, dla którego Inżynier Kontraktu
przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych, które zakończyło się podpisaniem umowy z Wykonawcą – w tym przygotował siwz na
wybór Wykonawcy robót budowlanych,
b) przynajmniej jedną (1) usługę, której przedmiotem był nadzór i rozliczenie projektu inwestycyjnego o wartości
min. 20 mln brutto, współfinasowanego ze środków zewnętrznych (inne niż środki własne zamawiającego), wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie.
UWAGA: Zakres rzeczowy „budowy/przebudowy/rozbudowy” musi obejmować przynajmniej następujące roboty:
ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacyjne oraz elektryczne nisko i wysokoprądowe i
konserwatorskie
2. Ocena pełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia
będzie dokonana na podstawie następujących wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1) Wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 5 do siwz).
2) Dowody potwierdzające, że wskazane usługi (załącznik nr 5 do siwz), o których mowa w powyższym punkcie,
zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).
3. O udzielnie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dot.: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. , tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (eksperci):
A. Kierownika zespołu,
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B. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej,
C. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej,
D. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej,
E. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej,
F. Specjalista ds. zamówień publicznych,
G. Specjalista ds. konserwacji zabytków ruchomych,
H. Specjalista ds. aplikacji muzealnych, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji oraz
eksploatacji,
I. Specjalista ds. rozliczeń.
Ad A) Wymagania dot. kierownika zespołu :
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu usługi kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera
Rezydenta, w tym kierowanie minimum 1 (jednym) kontraktem zakończonym Świadectwem Przejęcia
lub dokumentem równoważnym, obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /
przebudowie/ rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości kontaktu budowlanego min. 20
mln zł brutto.
Ad B) Wymagania dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej:
a) aktualne uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania i sprawdzania
projektów architektoniczno-budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej
jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu , w tym prowadzenie nadzoru nad minimum 1 (jednym) kontraktem
zakończonym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym, obejmującym wykonanie robót
budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o
wartości kontaktu min. 20 mln zł brutto
Ad C) Wymagania dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej:
a) aktualne uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-
budowlanej jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym prowadzenie nadzoru nad minimum 1 (jednym)
kontraktem zakończonym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym, obejmującym wykonanie



Dz.U./S S1
02/01/2014
669-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

13/18

02/01/2014 S1
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13/18

robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie budynku wpisanego do rejestru
zabytków, o wartości kontaktu min. 20 mln zł brutto
Ad D) Wymagania dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej:
a) aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej jako członek
zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym prowadzenie nadzoru nad minimum 1 (jednym) kontraktem zakończonym
Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym., obejmującym wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości
kontaktu min. 5 mln zł brutto
Ad E) Wymagania dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej:
a) aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dn. 28.4.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578
z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej jako członek
zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym prowadzenie nadzoru nad minimum 1 (jednym) kontraktem zakończonym
Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym, obejmującym wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości
kontaktu budowlanego min. 20 mln zł brutto.
Ad F) Wymagania dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych:
a) minimum 5–letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zakresie przygotowania i
przeprowadzenia co najmniej dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych, dla wykonania robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/
rozbudowie budynku o wartości robót min. 20 mln brutto dla jednego zamówienia publicznego.
Ad G) Wymagania dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. konserwacji zabytków ruchomych:
a) udokumentowanie min. 5 letnie doświadczenie związane z prowadzeniem prac konserwatorskich,
restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru;
b) sprawowanie opieki w zakresie preventive conservation, wymagającej znajomości materiałów: stosowanych
do ekspozycji, do budowy gablot i bezpiecznego mocowania dzieł, a także pakowania ich oraz ustalania
środków i warunków transportu.
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c) doświadczenie w organizacji prac konserwatorskich (a w szczególności opracowywaniu dokumentacji przed i
po zabiegach konserwatorskich),
d) znajomość warunków ekspozycji i magazynowania,
e) doświadczenie w nadzorze nad instalacją aparatury pomiarowej w zakresie klimatyzacji i oświetlenia;
Ad H) Wymagania dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. aplikacji muzealnych, baz danych oraz sieci
komputerowych w zakresie konfiguracji oraz eksploatacji:
Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, związane z realizacją projektów multimedialnych w tym:
a) Znajomość systemów prezentacyjnych (projekcyjnych) i standardów technicznych multimediów (wideo,
dźwięk, grafika, itp.);
b) Konfiguracja techniczna urządzeń multimedialnych wraz z rozruchem i wdrożeniem funkcji;
c) Odbioru i testów urządzeń multimedialnych oraz systemu (elementów) nagłośnienia wystawy w cyklu 24/7;
d) Kompetencje z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania sprzętem multimedialnym i
oświetleniowym;
e) Znajomość technik i programów do produkcji i emisji treści multimedialnych: filmy, animacje, prezentacje,
nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne i mobilne;
f) Doświadczenie w opracowaniu nagrań i materiałów archiwalnych,
g) Doświadczenie w implementacji i testowaniu sieci informatycznych, LAN, WLAN, Wi-fi oraz kablowych i
optycznych systemów transmisji danych;
h) Doświadczenie w montażu, uruchomieniu i nadzorowaniu pracy wielostanowiskowymi systemami audio-
wideo;
i) Znajomość języków programowania i systemów, HTML, JAVA, Flash, Adobe, Corel lub równorzędnych;
j) Kompetencje w zakresie systemów elektrycznych i energetycznych dla cyfrowych urządzeń
multimedialnych;
k) Doświadczenie we wdrożeniu systemów typu audioguide i technologii multitouch (dotykowych technologii
interaktywnych);
l) Wiedzę z zakresu: optyki, podstaw elektroniki, informatyki, zarządzania systemami cyfrowymi.
Ad I) Wymagania dot. pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń:
a) minimum 5–letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia analiz kosztów,
sporządzania sprawozdań, prowadzenia obmiarów i rozliczeń robót budowlanych, w tym dla minimum 1
(jednego) kontraktu zakończonego Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym, obejmującego
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie wpisanego do rejestru
zabytków, o wartości kontaktu min. 40 mln zł brutto.
UWAGA:
1) Wykaz przedstawionych osób (załącznik nr 6 do siwz) przez Wykonawcę winien zawierać informację
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakres wykonywanych przez nie
czynności.
2) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę jednocześnie funkcji Kierownika Zespołu i funkcji któregoś
z w/w ekspertów.
3) Osoby wskazane do pełnienia w/w funkcji winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub mieć
zapewnioną obsługę w zakresie bieżącego tłumaczenia profesjonalnego tłumacza.
4.Ocena pełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia
będzie dokonana na podstawie następujących wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także
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zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
(załącznik nr 6 do siwz).
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w załączniku nr 6 do
siwz, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do siwz).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP-2621-24/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.2.2014 -
09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.2.2014 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.2.2014 - 09:30
Miejscowość:
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Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Nankiera 17, Wrocław, pokój 213.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): ze środków w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

VI.3) Informacje dodatkowe
1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
2) Projekt – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane „Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”, które planowane jest do współfinansowania:
a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego”
b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4) W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami wobec
Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.12.2013

mailto:odowlania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

