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

Radomsko: Remont kompleksu budynków Muzeum Regionalnego im. Stanisława
Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku
Numer ogłoszenia: 147653 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
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 kompleksu budynków
Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Remont kompleksu budynków Muzeum Regionalnego im. Stanisława
Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku 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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu
kompleksu budynków Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
przy ul. Narutowicza 1 w tym: 1) W budynku głównym dawnego ratusza: a) oczyszczenie
elewacji, uzupełnienie istniejących rys i pomalowanie elewacji na całym budynku, b)
wymianę rynien i rur spustowych wraz z malowaniem od strony ul. Narutowicza i od strony
dziedzińca, c) oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, pomalowanie oraz zakonserwowanie
wszystkich okien w budynku, d) oczyszczenie i pomalowanie wszystkich parapetów, e)
oczyszczenie i pomalowanie wraz zakonserwowaniem boazerii zewnętrznej drewnianej
płycinowej pod oknami, f) oczyszczenie, szklenie i pomalowanie drzwi typu wrota od strony
ul. Narutowicza, g) oczyszczenie, malowanie i lakierowanie drzwi zewnętrznych do
magazynu etnograficznego i do Galerii, h) wymianę płytek typu gres na balkonie i położenie
płytek typu gres na: schodach zewnętrznych wejście od strony dziedzińca do Galerii oraz

schodach zewnętrznych wejście od strony dziedzińca do magazynu etnograficznego. 2) W
budynku kotłowni: a) oczyszczenie elewacji, uzupełnienie istniejących rys i pomalowanie
elewacji, b) położenie płytek typu gres na schodach zewnętrznych do budynku, c) demontaż
rynien i ich montaż po zakończeniu malowania. 3) W budynku aresztu - dawnego więzienia:
a) oczyszczenie elewacji, uzupełnienie istniejących rys i pomalowanie elewacji, b) demontaż,
oczyszczenie, pomalowanie krat okiennych i ich montaż c) demontaż rynien i ich montaż po
zakończeniu malowania. 4) Oczyszczenie i pomalowanie bramy wjazdowej na dziedziniec
Muzeum od strony północnej. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: projektem
budowlanym opracowanym przez Biuro Projektów Budowlanych OrBUD C. Orziński, 97500 Radomsko, ul. Sierakowskiego 1 uzgodnionym pod względem konserwatorskim przez
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (postanowienie znak: WUOZPT.5142.148.2013.RF z dnia 1.07.2013 r.), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót SST, przedmiarem robót i decyzją Starosty Radomszczańskiego znak:
GB.I.6740.1.104.2013.DM z dnia 8.07.2013 r. oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa
przedmiar robót stanowiący dodatek nr 9 do niniejszej SIWZ. Wszystkie materiały, których
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać warunkom
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 ze zm.), a co do jakości odpowiadać wymaganiom określonym ustawą z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) 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 projekcie budowlanym,
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 uzgodnienie 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 zakresie
parametrów technicznych i kolorystyki. Wymagane parametry techniczne materiału(ów)
zostały podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, natomiast kolorystyka
została określona w projekcie budowlanym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.7 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. 3.2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają: 1) przedmiar robót - stanowiące dodatek nr 9 do SIWZ, 2)
projekt budowlany - stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 11 do SIWZ. 4) Postanowienie Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ-PT.5142.1.70.2012.RF z dnia
23.03.2012 r. - stanowiące dodatek nr 12 do SIWZ 5) Postanowienie Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ-PT.5142.148.2013.RF z dnia
1.07.2013 r. - stanowiące dodatek nr 13 do SIWZ 6) Decyzja Starosty Radomszczańskiego
znak: GB.I.6740.1.104.2013.DM z dnia 8.07.2013 r. stanowiąca dodatek nr 14 do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
usług tego samego rodzaju co usługi stanowiące przedmiot zamówienia
podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
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
miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5
000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2 Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3 Wykonawca może wnieść
wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w ESBANK Banku Spółdzielczym w Radomsku: Nr rachunku: 54
8980 0009 2006 0040 3410 0001 z dopiskiem: Wadium - Remont kompleksu budynków
Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr
109, poz. 1158 z późn. zm.). 4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w
pkt 8.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze
(przed upływem terminu określonego w pkt 12.1 niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym
opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM.
Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać

jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie
stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania
ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub
gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób dający
Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich
maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na
pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności
ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. Jeżeli wadium zostanie wniesione w
pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z
potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium Remont kompleksu budynków Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego przy ul.
Narutowicza 1 w Radomsku. 5 Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania
wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy
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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie wykazania wykonania w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: a)
dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji zewnętrznych
lub odtworzeniu elewacji zewnętrznych poprzez malowanie lub wykonanie
wypraw tynkarskich w budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 o
łącznej wartości tych robót co najmniej 100 000,00 zł brutto, b) co najmniej
jednej roboty budowlanej polegającej na czyszczeniu, malowaniu okien
drewnianych o łącznej wartości tych robót co najmniej 5.000,00 zł, c) co
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie obiektu wpisanego
do rejestru zabytków nieruchomych o wartości co najmniej 40.000,00 zł, - z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dowodów dotyczących wyżej określonych najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są
poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać



poświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa powyżej może przedłożyć dokumenty
potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) tzn.: dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie 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 ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże
dysponowanie co najmniej osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót
posiadającą: - określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji
niniejszego zamówienia wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby
samorządu zawodowego - 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 i prawo



wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
prawo do wykonywania tej funkcji przy zabytkach nieruchomych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż
150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Uwaga: Wartości
podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca
przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

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
Zgodnie z § 1 ust.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. ( Dz. U. Z 2013 r. poz.231) Zamawiający określa, iż wykonawca winien wykazać
w wykazie wyłącznie roboty budowlane szczegółowo określone w powyższym pkt
III.3.2) (pkt 5.3 ppkt 2 SIWZ). Dowody wskazujące czy roboty zostały wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone winny dotyczyć robót budowlanych wymienionych w wykazie.
Zamawiający nie żąda informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub
wykonanych nienależycie.;



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;

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;



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
W celu potwierdzenia, że oferowany(-e) materiał(-y) odpowiada(-ją) wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda (dotyczy Wykonawców
którzy powołują się na rozwiązania równoważne w stosunku do materiałów
określonych w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego): 1)
szczegółowej dokumentacji technicznej dla każdego oferowanego materiału
równoważnego (zawierającą opis parametrów technicznych, użytkowych,
funkcjonalnych). 2) oświadczenia, że zastosowane rozwiązanie/rozwiązania
równoważne zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał
dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentu lub dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia (pkt d nie dotyczy polegania na zdolnościach finansowych innego
podmiotu). Powyższe informacje określone w ppkt a)-d) mogą być zawarte np. w pisemnym
zobowiązaniu innego podmiotu. W sytuacji gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia
zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak np.
wiedza i doświadczenia), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich
bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania
powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako
podwykonawca czy na innej podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w
ofercie np. w treści zobowiązania innego podmiotu. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie
warunku o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zamawiający w celu oceny czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej o której mowa w pkt 5.3 ppkt 4) SIWZ
dotyczącej tego podmiotu. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczącego tego podmiotu
wymienione w pkt. 6.1.3 SIWZ.(III.4.1 niniejszego ogłoszenia). Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy: 1)
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru
określonego w dodatku nr 7 do SIWZ, albo 2) Oświadczenie o przynależności do grupy
kapitałowej wraz listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - z
wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte
zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (Dodatek nr 6 do SIWZ).
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: Muzeum
Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.08.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego Muzeum Regionalne im.
Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1 (biuro Muzeum parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 29 (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

