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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.oss.wroc.pl

Wrocław: Pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia w
ramach Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza - innowacyjna przestrzeń edukacja przez kulturę
Numer ogłoszenia: 221653 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich , ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie,
tel. 071 3444471 wew. 131, faks 071 344 85 61.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.oss.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji
przedsięwzięcia w ramach Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez
kulturę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania obejmuje pełnienie
nadzoru autorskiego: a) w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacja,
klimatyzacja, c.o.), instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych; b) przy realizacji i aranżacji wystawy, w
ramach Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę. 2)
Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych nadzorem autorskim jest podany w dokumentacji projektowej wraz
ze specyfikacjami technicznymi, stanowiącej Załącznik nr III do SIWZ - OPZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.00.00.00-8, 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6,
79.95.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium - 14.000 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali: I. W zakresie nadzorów autorskich przy realizacji i aranżacji wystaw muzealnych: Nadzór
nad wykonaniem minimum 5 wystaw muzealnych, w tym: - min 1 obejmowała powierzchnię
wystawienniczą nie mniejszą niż 300 m2 dla wystawy stałej - min 1 wyposażona była w 5 stanowisk
multimedialnych - min 1 prezentowała obiekty rzemiosła artystycznego i malarstwa - min 1 wystawa
była udostępniona w 4 językach UWAGA: wystawa stała - udostępnienie (w wydzielonych częściach
pomieszczeń muzealnych, salach, działach itp.) tematycznego i niezmiennego zestawu muzealiów w
okresie minimum 12 miesięcy. II. W zakresie projektowania aranżacji wystaw muzealnych a) co
najmniej 5 projektów wystawy muzealnej, w tym: - min 2 projekty dla muzeum, zakończone realizacją i
otwarciem wystawy stałej, o powierzchni wystawienniczej nie mniejszej niż 150m2 - min 1 projekt z
zastosowaniem min 50 stanowisk multimedialnych na wystawę stałą oraz b) co najmniej 1 projekt
dostosowania wystawy w muzeum i/lub bibliotece (klasa 1262 według klasyfikacji PKOB) do potrzeb
osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją wzroku III. W zakresie projektowania budynków co
najmniej projekt obejmujący wszystkie branże budowy/przebudowy/remontu budynku muzeum, w tym
pomieszczenia ekspozycyjne, techniczne i pomocnicze, o pow. min. 2000 m2. IV. W zakresie
świadczenia nadzorów autorskich w trakcie wykonywania robót budowlanych pełniły min. 1 nadzór
autorski nad realizacją budów/przebudów/remontów obiektów budowlanych, obejmujących branże:
architektoniczną (lub konstrukcyjną), elektryczną, sanitarną, automatyki i p.poż., o wartości min. 35
mln zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: (1) Koordynator Nadzoru Autorskiego przedstawiciel Wykonawcy - min. 1 osoba: a) posiadająca wykształcenie wyższe, b) posiadająca
doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad aranżacją wystaw muzealnych na min. 10
wystawach stałych, w tym: - min. 1 stanowi wystawę historyczną - min 1 stanowi wystawę rzemiosła
artystycznego - min. 1 stanowi wystawę tkanin i ubioru historycznego - min. 1 stanowi wystawę
rękopisów i/lub starodruków - min 1 stanowi wystawę malarstwa (2) specjalista ds. projektowania i
nadzoru wykonania i uruchomienia stanowisk multimedialnych -min 1 osoba posiadająca: a)
wykształcenie wyższe b) doświadczenie w wykonaniu min. jednej dokumentacji projektowej wykonania
sieci multimedialnej, składającej się z co najmniej 15 stanowisk multimedialnych wraz z systemem
zarządzania nimi c) doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad wykonaniem oraz
uruchomieniem stanowisk multimedialnych dla min. 2 wystaw stałych, w tym: - min. 1 obejmuje
powierzchnię min. 500 m2 - min 1 z wykorzystaniem aplikacji interaktywnych (3) specjalista ds.
nadzoru realizacji systemu udostępniania obiektu muzealnego osobom dysfunkcyjnym - min 1 osoba:
a) posiadająca doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją min. 1 wystawy stałej o
powierzchni minimum 500 m2, która obejmowała : - realizację minimum 5 wypukłorelefiowych kopii
stanowiących przedstawienie prezentowanych obiektów zabytkowych na stanowiskach
umożliwiających ich odbiór osobom z dysfunkcją wzroku. - realizację minimum 1 planu tyflograficznego
przedstawiającego układ realizowanej wystawy - realizację nagrań audio deskrypcyjnych opisujących
wybrane do udostępnienia obiekty - realizację oznaczenia liniowego i punktowego dostosowującego
całą powierzchnię wystawy do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (4) Projektant w branży
architektonicznej - min. 1 osoba posiadająca: a) min. 3 -letnie doświadczenie w wykonaniu min.
jednego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy PB w swojej specjalności dla budowy lub
przebudowy lub remontu muzeum oraz min. jednego projektu budowlanego dla obiektu objętego
ochroną konserwatorską, (5) Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej - min. 1 osoba
posiadająca: a) min. 3-letnie doświadczenie w wykonaniu min. jednego projektu budowlanego w
rozumieniu ustawy PB w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy lub remontu w budynku
użyteczności publicznej oraz min. jednego projektu budowlanego dla obiektu objętego ochroną
konserwatorską, (6) Projektant w branży sanitarnej (instalacje wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o.)
- min. 1 osoba posiadająca: a) min. 3 -letnie doświadczenie w wykonaniu min. jednego projektu
budowlanego w rozumieniu ustawy PB w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy lub remontu
w budynku użyteczności publicznej, (7) Projektant w branży instalacji elektrycznych i instalacji
niskoprądowych - min. 1 osoba posiadająca: a) min. 3 -letnie doświadczenie w wykonaniu min.
jednego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy PB w swojej specjalności dla budowy lub
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przebudowy lub remontu w budynku użyteczności publicznej, w tym doświadczenie w projektowaniu
sieci teletechnicznych, (8) Projektant elektronicznych systemów zabezpieczeń - min. 1 osoba
posiadająca: a) wykształcenie wyższe techniczne, b) doświadczenie w zaprojektowaniu minimum
jednego systemu przeciwwłamaniowego w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
co najmniej 500m2, (9) Koordynator nadzoru autorskiego w zakresie prac na obiekcie zabytkowym min. 1 osoba posiadająca: a) uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich lub badań konserwatorskich w rozumieniu § 22. ust. 1. lub 2. Rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych (Dz. U. z roku 2011 Nr 165 Poz. 987), b) min. 5-letnią praktykę zawodową w
zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. I. Zamawiający
dopuszcza łączenie wymienionych funkcji dot. dysponowania wymaganymi osobami, pod warunkiem
spełniania stawianych wymogów. II. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej odpowiedniej
obecności na terenie realizacji Kontraktu osób wskazanych do jego realizacji, na zasadach zgodnych z
warunkami Aktu Umowy. III. Jako staż pracy, dla którego wymagane jest posiadanie właściwych
uprawnień uznaje się okres czasu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych. Dla pozostałego
personelu staż pracy rozumiany jest jako łączny staż pracy na wymaganym stanowisku. IV.
Zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczenia z nieograniczonej ilości nadzorowanych i
projektowanych prac w odniesieniu do każdej z osób. V. Osoby, które uzyskały zaświadczenie o
kwalifikacjach na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964r. w
sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac
wykopaliskowych (Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz § 17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia
11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i
kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 55), zachowują
uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac
konserwatorskich i robót budowlanych. VI. W zakresie dysponowania osobami mogącymi wykonywać
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub mającymi prawo do świadczenia usług
transgranicznych, wykonawcy powinni uwzględnić w składanym oświadczeniu dot. odpowiednich osób
i ich uprawnień, fakt posiadania odpowiednich dokumentów określonych w ustawie Prawo budowlane
oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2001r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2013 poz. 932 z późn. zm.).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 100.000 PLN, 2) Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w
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przypadku jej braku inny dokument, potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 PLN, 3) Wykonawca musi wykazać, że za ostatnie 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, osiągnął
średnioroczne przychody ze sprzedaży, w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię 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 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu do oferty,
o którym mowa w pkt. 3.2) lub oferta została złożona przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie
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wspólnie, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Formularz oferty (załącznik nr 1 do IDW), 3) kopia potwierdzenia
wniesienia wadium, 4) Pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby (Oryginał) - art. 26 ust. 2 b
Pzp 5) Oferta merytoryczna 6) Oświadczenie - art. 22

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 60
2 - Koncepcja realizacji zadań Nadzoru Autorskiego - 40
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadkach przewidzianych w Akcie Umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą
Zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w Akcie Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę. 3. Zmiany określone w Akcie Umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć : a. zmiany w kolejności
i terminach wykonania prac nadzoru autorskiego, b. zmiany obowiązujących przepisów pociągającą za sobą
zmianę postanowień Kontraktu, c. zmiany wartości wskazanej w § 3 ust. 1 Aktu Umowy ze względu na
ustawową zmianę stawki podatku VAT, d. nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, e. danych
osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji
Zamawiającego - podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na
którego zasobach polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą
Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego,
adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej, f. zmiany
Kontraktu, w przypadku zaistnienia sytuacji wynikającej z procedur niezbędnych do ich przeprowadzenia w celu
wykonania Kontraktu, g. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu usługi z przyczyn, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania Kontraktu, h. braku możliwości świadczenia przez Wykonawcę pełnego zakresu
przedmiotu Kontraktu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili
zawierania Kontraktu, i. zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu usługi z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Kontraktu, j.
zmiany zapisów Kontraktu związanych z odpowiednią zmianą ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub z
obiektywną koniecznością zmiany sposobu wykonania zamówienia. k. zmiany terminu wykonania zamówienia
lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu
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środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących; l. zmiany, które spowodują obniżenie kosztów
ponoszonych przez Zamawiającego; m. zmiany zakresów i czasu wykonywania Robót dla których Wykonawca
będzie sprawował nadzór autorski.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.oss.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.oss.wroc.pl, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Nankiera 17, Wrocław.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014
godzina 14:00, miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, Wrocław, sekretariat, pokój 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zadanie jest finansowanie w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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