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

Radomsko: Remont, wzmocnienie/wymiana stropu we wschodniej części budynku
Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku użytkowanej przez
Urząd Stanu Cywilnego
Numer ogłoszenia: 67166 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku ,
ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 44 683 56 51, faks 44 683 56 51.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum@radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, wzmocnienie/wymiana
stropu we wschodniej części budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego
w Radomsku użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje roboty budowlane pn.: Remont, wzmocnienie/ wymiana stropu we
wschodniej części budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w
Radomsku użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego Budynek dawnego ratusza - obecnie
siedziba Muzeum Regionalnego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku jest obiektem wpisanym
do rejestru zabytków i wszelkie prace remontowe będą prowadzone pod nadzorem Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową opracowaną przez J&D Studio Projekt Janusz Kwaśniewski; 97505 Blok Dobryszyce ul. Kwiatowa 3 uzgodnionym pod względem konserwatorskim przez
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (postanowienie znak: WUOZPT.5142.83.2014.RF z dnia 17.09.2014r.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót,
przedmiarem
robót
i
decyzją
Starosty
Radomszczańskiego
znak:
GB.I.6740.1.205.2014.PP z dnia 14.01.2015r. oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa
ekspertyza techniczna (dodatek nr 10a do SIWZ), projekt budowany (dodatek nr 10b do

SIWZ), projekt wykonawczy (dodatek nr 10c do SIWZ), przedmiar robót (dodatek nr 9 do
SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dodatek nr 11 do SIWZ). Uwagi:
1. Zgodnie z postanowieniem nr WUOZ-PT.5142.83.2014.RF z dnia 17 września 2014r.
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem prac Wykonawca
ma obowiązek uzgodnić z konserwatorem zabytków technologię robót odgrzybieniowych
konstrukcji drewnianych przewidzianych do zachowania. 2. Uszczegółowienie do projektu
dot. sposobu łączenia górnego zbrojenia stropu między ścianami działowymi w obrębie płyty
górnej stropu kasetonowego, sposobu podparcia ścianek działowych pierwszego piętra oraz
sklepienia w pomieszczeniach 10 sala bankietowa. (dodatek nr 14 do SIWZ). Wszystkie
materiały, których Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia muszą
odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.), a co do jakości odpowiadać wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014r poz. 883) oraz
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów
dostarczy przed ich użyciem atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią
jakość materiałów. Ze względu na specyfikę zamówienia tj. remont obiektu wpisanego do
rejestru zabytków prowadzony pod nadzorem konserwatorskim w ekspertyzie technicznej,
projekcie budowanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót wskazano nazwy własne
produktów i materiałów, które służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych materiału(ów) innych producentów niż podane
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga przed
rozpoczęciem robót uzgodnienia pod względem konserwatorskim z Łódzkim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. W przypadku braku takiej zgody Wykonawca będzie obowiązany
zastosować materiał wskazany w projekcie budowlanym i ponieść z tym związane wszelkie
koszty. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest
wykazać, że oferowany(-e) materiał(-y) odpowiada(-ją) wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w szczególności w zakresie parametrów technicznych i kolorystyki. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt
7.IV SIWZ, a także w kosztorysie ofertowym w każdej pozycji kosztorysowej gdzie
równoważne rozwiązanie będzie zastosowane umieści (na końcu pozycji) dopisek pogrubioną
czcionką - rozwiązanie równoważne oraz poda symbol lub nazwę materiału i jego producenta.
Jeżeli Wykonawca w kosztorysie ofertowym w opisie pozycji robót zastosuje ogólną nazwę,
która niewystarczająco określi rodzaj użytego materiału wówczas na etapie realizacji umowy
Wykonawca ma obowiązek stosować takie materiały jakie wynikają z projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. Wymagania
dotyczące dokumentacji odbiorowej: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
dokumentacji odbiorowej. Dokumentacja odbiorowa w dwóch egzemplarzach winna
zawierać: 1) Oryginał/kserokopia dziennika budowy, 2) Oryginał oświadczenia Kierownika
Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 3) oryginał oświadczenia Kierownika Budowy
dotyczący wbudowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych, 4) zestawienie wbudowanych materiałów
wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania na terenie RP, 5) projekt
budowlany powykonawczy podpisany przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót 6)
kosztorys powykonawczy. 7) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem
graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do

charakterystyki branży której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian, Pozostałe warunki
zgodnie z projektem umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres
minimum 36 miesięcy lat od dnia odbioru końcowego, oraz udzieli rękojmi na okres
minimum 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji do 5 lat (60 miesięcy), okres udzielenia rękojmi ulega wydłużeniu - winien być równy
udzielonemu okresowi gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1)
dokumentacja projektowa tj. ekspertyza techniczna (dodatek nr 10a do SIWZ), projekt
budowany (dodatek nr 10b do SIWZ), projekt wykonawczy (dodatek nr 10c do SIWZ) 2)
przedmiar robót - dodatek nr 9 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót - dodatek nr 11 do SIWZ. 4) Postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Znak: WUOZ-PT.5142.83.2014.RF z dnia 17.09.2014r. - dodatek nr 12 do SIWZ
5) Decyzja Starosty Radomszczańskiego znak: GB.I.6740.1.205.2014.PP z dnia 14.01.2015r.
- dodatek nr 13 do SIWZ. 6) Pismo projektanta Janusza Kwaśniewskiego z dnia 25.03.2015r..
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 - w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-1,
45.21.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu
na mocy art. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia
warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i
doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (w tym okresie zakończenie), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 zadań
obejmujących kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na
remoncie obiektu (zakres remontu winien obejmować wymianę stropu
drewnianego i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku) o wartości
co najmniej 200.000,00 zł, - wraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający za najważniejsze
roboty uzna te, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku
udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, tj. co
najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy
posiadającą: a) określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1409 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia, b)
udokumentowaną odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i



poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 165, poz. 987) lub posiadającej zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji na
podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia
1964 r. 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 1994
r. 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). Wykonawca
w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o
uznaniu kwalifikacji zawodowych (którą przedstawi Zamawiającemu przed
zawarciem umowy) i prawo wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych.) Dla potrzeb oceny spełnienia warunku
udziału w przedmiotowym postępowaniu jeżeli wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP (Tabela kursów średnich walut obcych) na dzień
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający
dokona oceny spełniania w/w warunków wg. metody spełnia - nie spełnia na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, wykazów i dokumentów

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


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;



określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Wykaz o którym mowa w pkt. 7.I.2. SIWZ winien zawierać jedynie roboty
budowlane niezbędne do wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 6.2. SIWZ. Do wykazu załączyć
należy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający za
najważniejsze roboty uzna te które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wymaga podania informacji o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonywanych nienależycie. Dowodami są: a)
poświadczenia Poświadczenie - dokument, którego wystawcą nie jest
wykonawca, potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy (w tym czy
roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).
Poświadczeniem są zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty
wystawione przez inny podmiot, który ma kompetencje, by poświadczyć fakty, o
które wnosi wykonawca robót budowlanych. Poświadczeniem jest również
zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 kpa, uzyskane przez wykonawcę robót
budowlanych od organu administracji publicznej lub innego podmiotu
zobowiązanego do stosowania przepisów kpa. b) inne dokumenty jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczeń wg pkt. a) Uwaga: w przypadku przedłożenia innych
dokumentów o których mowa w pkt. b) Wykonawca winien wraz z dowodem
podać uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku poświadczenia
wg pkt a) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;;



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



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



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

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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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


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



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

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


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

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty
1) wykazu proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych (z podaniem
nazwy, typu oraz producenta) 2) oświadczenia, że zastosowane
rozwiązanie/rozwiązania równoważne zagwarantują realizację robót w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej 3)
szczegółowej dokumentacji technicznej urządzeń/materiałów równoważnych
(zawierającej opis parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych).

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 - 85
2 - Termin realizacji - 10
3 - Okres gwarancji - 5

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. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących
sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych i uzupełniających które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpią opóźnienia w
wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak
możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Wykonawca jest uprawniony do
żądania zmiany Umowy w zakresie terminów, Materiałów, parametrów technicznych,
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót
wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób
istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e)
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia
Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia
należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 29.2. 4.
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót
na podstawie pkt 29.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie terminów, Materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 29.2. lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 29.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania
takiej zmiany. 5. Wniosek, o którym mowa w pkt 29.4. powinien zostać przekazany
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym
Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o
którym mowa w pkt 29.4., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym
propozycji wyceny robót w oparciu o zasady określone w pkt. 25.2 oraz informacji
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę żądania zmiany. 7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie
budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. Po
otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 29.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której
mowa w pkt 29.7. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do
wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 29.7. i
przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 10. W terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 29.4. wraz z propozycją
wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu
wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 11.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. 12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem nieważności. 13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany
Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji
uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.muzeum.radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.muzeum.radomsko.pl zakładka BIP zamówienia publiczne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.04.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Muzeum Regionalne
w Radomsku ul. Narutowicza 1 (parter - biuro Muzeum)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

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

