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na wykonanie zadania pn.:

„Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek,
montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. J. Matejki 28 58 – 500 Jelenia Góra
tel. 075 6423710, fax 075 7523465,
www.muzeumkarkonoskie.pl, e-mail: muzeumjg@pbox.pl
NIP: 611-18-63-368, REGON: 231083620
zwane w dalszej części Zamawiającym, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bolków, Zamek
Bolków, XVI wiek, montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV”
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8. ustawy Pzp.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759)
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759),
2) Rozporządzenie 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. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
3) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w
sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów
przygotowywania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z 2008 r.
Nr 229, poz. 1528)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na montażu systemów
zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV na Zamku Bolków.
CPV: 51312000-2
45231600-1
45310000-3
45312200-9
45312100-8

Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
Roboty budowlane w zakresie budowania linii komunikacyjnych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – stanowiących załączniki do SIWZ. Z Projektami Wykonawczymi można się zapoznać w siedzibie Oddziału Muzeum Karkonoskiego w
Jeleniej
Górze – Zamek
Bolków
(ul. Zamkowa
1, 59-420
Bolków,
tel. 075 74 13 297).
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Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę oraz realizować przedmiot zamówienia przy
uwzględnieniu następujących założeń:
1. W związku z tym, iż roboty budowlane będą prowadzone na terenie Zamku Bolków, w
którym odbywa się ciągły ruch turystyczny, Wykonawca jest obowiązany je tak zaplanować i wykonywać oraz zabezpieczyć teren budowy, aby w jak najmniejszym stopniu
utrudniać ruch turystyczny oraz zapewnić maksymalne warunki bezpieczeństwa dla zwiedzających Zamek.
2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: roboty budowlanomontażowe, kompleksowa dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie i przekazanie do
użytkowania specjalistycznych instalacji technicznych w obiekcie, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem
na budowę, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami robót i
innymi wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
4. Zamek Bolków podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).
5. Ze względu na fakt, iż upublicznianie projektu ochrony obiektu nie jest wskazane ze
względów oczywistych dla bezpieczeństwa chronionych obiektów, potencjalny oferent
powinien wstąpić do Zamawiającego (Oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Zamek Bolków, ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków, tel. 075 74 13 297) pisemnie o
udostępnienie kompletu materiałów przetargowych zawierających projekt systemu
SSWiN i CCTV oraz zobowiązać się do nie udostępniania tych materiałów osobom trzecim i do ich zwrotu po zakończeniu postępowania przetargowego. Pełna Dokumentacja
Projektowa zostanie przekazana wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy zadania.
6. Zamawiający wyłącza ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, opracowanych oddzielnie dla systemów SSWiN i CCTV oraz systemu SAP, zapisy pkt 1.2.
Wymagania dla firm ubiegających się o realizację zadania.
7. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ należy traktować jako określenie
paramentów technicznych i jakościowych oraz czytać jako „takie lub równoważne”.
Wykonawca ma prawo przyjęcia innych materiałów budowlanych od wymienionych
z nazwy w przedmiarze robót, jednak pod warunkiem, że materiały zamienne nie będą
miały parametrów techniczno – wytrzymałościowych gorszych od wymienionych
materiałów w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz
na etapie realizacji robót przedstawi dokładny ich opis techniczny z określeniem
parametrów technicznych oraz odpowiednio – wymagane prawem certyfikaty lub
świadectwa.
8. Wszystkie proponowane materiały muszą być oferowane w I gatunku, a roboty wykonane
w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma wymagań szczególnych.
9. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać atesty,
certyfikaty w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi,
w tym Prawa Budowlanego, tj. dokumenty zezwalające na wprowadzenie do obrotu
i stosowanie w budownictwie.
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Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków oraz
ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Bolków.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE,
WADIUM, PODWYKONAWCY, AUKCJA ELEKTRONICZNA:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej..
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp
zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie ustanawia wadium.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji
elektronicznej.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2009 r.
Miejsce realizacji zamówienia – Zamek Bolków.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący wykazania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy to w tym
okresie, Wykonawca wykonał minimum jedno zamówienie o wartości nie mniejszej
niż 100 000,00 PLN obejmujące swym zakresem montaż systemów zabezpieczeń
SSWiN, SAP i CCTV na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz posiada dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli dysponuje co najmniej następującym
zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a) kierownik robót:
1. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami w branży elektrycznej oraz jest członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego, posiada doświadczenie przy kierowaniu
robotami budowlanymi przy realizacji minimum jednego zadania polegającego
na montażu systemów SSWiN, SAP i CCTV, posiada licencję II stopnia
kierownika robót zabezpieczenia technicznego,
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2. zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane
określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbył co najmniej dwuletnią
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,
b) 1 osoba wykonująca instalację linii dozorowych pętlowych w oparciu o jonizacyjne
detektory pożaru posiada ważne pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki,
c) 1 osoba posiadająca licencję I stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego,
d) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji
w zakresie montażu instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (dla
osób wykonujących prace montażowe, tzw. uprawnienia E SEP),
e) 1 osoba posiadająca uprawnienia do dozorowania prac z zakresu montażu instalacji
elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (dla osób wykonujących dozór, tzw.
uprawnienia D SEP),
f) 1 osoba wykonująca system sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji
przemysłowej posiada zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów z
zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek
Ochrony Zbiorów Publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania
zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem
grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów
do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (§ 12 zarządzenia,
Dz. U. Nr 229, poz. 1528)
Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunków b), c), d), e) i f) przez jedną
osobę.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił powyższy warunek jeżeli posiada opłacona
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą
niż 200 000,00 zł.
2. Wykonawca może polegać 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. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
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5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i świadczenia, metodą
spełnia/nie spełnia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp, jeżeli:
b) jest niezgodną z ustawą;
c) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp.
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
h) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp,
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty, wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca obowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w
oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w wykaz
podmioty te mogą przedstawić łącznie.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący wykazania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy to w
tym okresie, Wykonawca wykonał minimum jedno zamówienie o wartości nie mniejszej
niż 100 000,00 PLN obejmujące swym zakresem montaż systemów zabezpieczeń
SSWiN, SAP i CCTV na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz posiada
dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
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3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w wykaz
podmioty te mogą przedstawić łącznie.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli dysponuje co najmniej następującym
zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a) kierownik robót:
1. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami w branży elektrycznej oraz jest członkiem właściwej
izby samorządu zawodowego, posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami
budowlanymi przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na montażu
systemów SSWiN, SAP i CCTV, posiada licencję II stopnia kierownika robót
zabezpieczenia technicznego,
2. zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane
określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbył co najmniej dwuletnią
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,
b) 1 osoba wykonująca instalację linii dozorowych pętlowych w oparciu o jonizacyjne
detektory pożaru posiada ważne pozwolenie Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki,
c) 1 osoba posiadająca licencję I stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego,
d) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji
w zakresie montażu instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (dla
osób wykonujących prace montażowe, tzw. uprawnienia E SEP),
e) 1 osoba posiadająca uprawnienia do dozorowania prac z zakresu montażu
instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (dla osób wykonujących
dozór, tzw. uprawnienia D SEP),
f) 1 osoba wykonująca system sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji
przemysłowej posiada zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów z
zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek
Ochrony Zbiorów Publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania
zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem
grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów
do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (§ 12 zarządzenia,
Dz. U. Nr 229, poz. 1528).
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień – załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w
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oświadczenie podmioty te mogą przedstawić łącznie..
5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w informację
podmioty te mogą przedstawić łącznie.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił powyższy warunek jeżeli posiada opłacona
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą
niż 200 000,00 zł.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w
oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 Pzp,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w odpis
musi być złożone przez każdy podmiot.
3) 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 ofert,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w
zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.
4) 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 ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w
zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 2 ust. 1
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. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) składa dokumenty
określone w § 4 powołanego Rozporządzenia.
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
w języku polskim.
2. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny
być przekazywane pisemnie. W/w dokumenty mogą być przekazywane faksem, pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie potwierdzony fakt ich otrzymania przez drugą stronę.
3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania , to znaczy od 08:00
do 16:00 w dni robocze.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 6.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Zamawiający nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
10. Modyfikacja treści SIWZ:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść SIWZ.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej Zamawiającego.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4) Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tą informację na stronie internetowej.
5) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert o
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
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6) Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
7) Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieści informację o zmianach w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.
11. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami: jest Sylwia Klimecka
tel. 75 64 23 700.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie ustanawia wadium
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę zgodnie z ustawą oraz wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – niezachowanie
powyższych wymogów (poza określonymi w pkt 9) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką).
3. Ofertę stanowi wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY” (przygotowany zgodnie ze
wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z wypełnionymi załącznikami oraz
wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik obowiązane są
podpisać:
– „FORMULARZ OFERTOWY” wraz z załącznikami,
– miejsca, w których naniesione zostały poprawki (poprawki w treści oferty muszą być
naniesione w sposób czytelny).
5. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne, konsorcja), obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te
są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę jako Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio
z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
7. Wszelkie oświadczenia tworzące ofertę Wykonawca obowiązany jest złożyć w oryginale,
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

winny być one podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii. Wszystkie kserokopie
załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być
oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503, z późn. zm.). Zastrzeżenie to Wykonawca może złożyć nie później niż do upływu
terminu składania ofert, nie może ono dotyczyć informacji określonych w art. 86 ust. 4
ustawy. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny z
wyrażeniem zgody na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający
nie wymaga numerowania czystych stron. Każda strona oferty musi być podpisana przez
osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę
muszą być spięte lub zszyte.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożenie dokumentów zawierających
błędy, spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą,
z zastrzeżeniem pkt 12.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego, lub który nie złożył pełnomocnictw, albo
który złożył wymagane przez zamawiającego w/w oświadczenia i dokumenty zawierające
błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania ponosi Wykonawca – z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych
kopertach oznakowanych w następujący sposób:
- koperta zewnętrzna:
Zamawiający – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
„Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek,
montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV”
nie otwierać przed godziną 10 15 dnia 23.09.2010 r.
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- koperta wewnętrzna: winna być oznakowana w taki sam sposób jak koperta zewnętrzna,
a ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
Uwaga:
1. W przypadku niezachowania powyższych warunków Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki mogące stąd wyniknąć, m. in. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską – za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
2. Za terminowe złożenie oferty wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2010 r. o godzinie 10 00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na złożenie protestu.
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.09.2010 r. w siedzibie Zamawiającego
o godzinie 10 15.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM".
2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do
umowy jako obowiązujące strony przez okres realizacji zadania wynagrodzenie
ryczałtowe.
3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku. VAT należy wyliczyć faktur zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej na podstawie przedmiarów
robót dostarczonych Wykonawcy, Dokumentacji Projektowej oraz ST. Cena ofertowa
powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszej SIWZ zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz przy zastosowaniu
polskich norm.
4.1. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej.
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji
i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jednoznacznie przyjąć, że kwoty podane przez
niego w Kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną
pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie
wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy
zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ i Umowie, i że
odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe
i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością
wybudowania, wykończenia i konserwacji całości Robót objętych Umową.
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Jeżeli w Kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla
wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie.
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu muszą
zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót
określonych w Umowie; oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie
wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane
pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie.
4.2. Wykonawca otrzyma przedmiar robót, na podstawie którego wykona kosztorys
ofertowy – stanowiący załącznik do oferty.
5. Zamawiający nie zapłaci za prace, na które nie zostanie podana żadna cena przez
Wykonawcę, kiedy zostaną takie wykonane, i będzie uważał, iż są one ujęte w innych
stawkach i cenach kosztorysu ofertowego.
6. Wykonawca jest obowiązany sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o załączone
przedmiary robót oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
W szczególności Zamawiający wymaga aby kosztorys ofertowy zawierał:
a) książkę przedmiarów,
b) tabele elementów scalonych,
c) szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych, także w przypadku
stosowania analizy własnej.
7. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio
wynikających z Dokumentacji Projektowej i ST, powinna także obejmować koszty robót
nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.:
1. koszty wszystkich robót przygotowawczych,
2. koszty utrzymania placu budowy,
3. koszty zorganizowania placu budowy (w tym doprowadzenia mediów),
4. wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.,
5. zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych
przedmiotem przetargu,
6. doprowadzenia pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,
demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu,
8. Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia
warunków placu budowy, stanu istniejących obiektów, oraz warunków związanych z
wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu celem uzyskania jakichkolwiek
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się
możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia
elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
XIV. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
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XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie
podlegającej odrzuceniu.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta,
wynosi 100 pkt.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich
wagami:
- kryterium: cena
waga: 100 %
Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt
5. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po upływie którego zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:
Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
XVIII. ZMIANY TREŚCI UMOWY.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu zmian do umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiana personelu Wykonawcy.
1) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do kierowania i wykonywania robót
personel wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2) Zmiana którejkolwiek z w/w/ osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego.
3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż na 7 dni
przed planowaną zmianą.
4) Osoba proponowana na zamianę musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji
współfinansującej zamówienie.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Środki ochrony prawnej przysługują, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych, Wykonawcom, a także innym podmiotom i organizacjom wskazanym w ustawie.
XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2
Wzór umowy.
Załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 Pzp.
Załącznik nr 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp.
Załącznik nr 5
Druk – Doświadczenie zawodowe.
Załącznik nr 6
Druk – Potencjał kadrowy.
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Załącznik nr 7

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby wykonujące
zamówienie.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zadania pn.:
„Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek,
montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV”
I. Zamawiający:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. J. Matejki 28
58 – 500 Jelenia Góra
tel. 075 64 25 710
fax 075 75 234 65
www.muzeumkarkonoskie.pl
e-mail: muzeumjg@pbox.pl
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620
II. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa Wykonawcy (-ów)

Dane kontaktowe:
(adres, powiat, województwo, NIP, REGON,
telefon, faks, e-mail)

III. Pełnomocnik:
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji)
Imię i Nazwisko Pełnomocnika
Miejsce zatrudnienia i stanowisko
Nr telefonu
Nr faksu
e-mail
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IV. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wg poniższych warunków:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
cena brutto: ................................... zł,
(słownie: ............................................................................................................ zł),
cena netto: .................................... zł,
(słownie: ............................................................................................................ zł),
podatek VAT w wysokości: ............ %, tj. ................................... zł,
(słownie: ............................................................................................................ zł),
2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności – zgodnie
z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapoznaliśmy się
z dostępną Dokumentacją Projektową.
6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania
naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzające spełnienie tych warunków.
9. Wskazujemy nr konta, poprzez które będą dokonywane wszelkie rozliczenia
z Zamawiającym:
………………………………………………………………………...
10. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy
będzie:
…………………………………………………………………………………..
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11. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami:
a) ………………………………………………,
b) ………………………………………………,
c) ………………………………………………,
12. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

V. Podpisy:

L.p.

Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Imię i Nazwisko
osoby (osób)
upoważnionej (-ych)
do podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Podpis (-y )
osoby (osób)
upoważnionych
do reprezentacji i
składania oświadczeń
woli w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór umowy
UMOWA Nr …/2010
zawarta w dniu ................. r. pomiędzy:
Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 611-18-63-368, REGON: 231083620
reprezentowanym przez:
1. Gabrielę Zawiła – Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
przy kontrasygnacie:
2. Dagmary Cywki - Głównej Księgowej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
...................................................................................
z siedzibą: .................................................................
reprezentowanym przez: ...........................................
NIP:.........., REGON: ................
zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie n/w zadania zawarta została umowa o następującej treści:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji
zadania pn.: „Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek, montaż systemów zabezpieczeń:
SSWiN, SAP i CCTV”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy.
Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: roboty budowlanomontażowe, kompleksowa dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie i przekazanie do
użytkowania specjalistycznych instalacji technicznych w obiekcie, sporządzenie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich
wymaganych pozwoleń i uzgodnień związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem
na budowę, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami robót i
innymi wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z obowiązującymi
normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
W związku z tym, iż roboty budowlane będą prowadzone na terenie Zamku Bolków,
w którym odbywa się ciągły ruch turystyczny, Wykonawca jest obowiązany je tak
zaplanować i wykonywać oraz zabezpieczyć teren budowy, aby w jak najmniejszym
stopniu utrudniać ruch turystyczny oraz zapewnić maksymalne warunki bezpieczeństwa
dla zwiedzających Zamek.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania czynności objętych
niniejszą umową podwykonawcom.
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§2
Terminy realizacji
1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy z Wykonawcą.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia
15.11.2010 r.
3. Zamawiający może wystąpić o zmianę terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy
w przypadku zmiany ze stanowiska i wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę
…………… zł brutto, w tym podatek VAT wg stawki 22 % (słownie: ……………).
2. Rozliczenie za wykonane i odebrane komisyjnie roboty nastąpi na podstawie faktury
końcowej. Podstawę do wystawiania faktury końcowej stanowi protokół odbioru robót
podpisany przez obie strony umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
rozliczeniowych tj. faktury końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego.
§4
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie placu budowy,
2) dostawa kompletu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
3) uczestniczenie w organizowanych naradach koordynacyjnych z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
zaproszonych osób, których celem będzie omawianie bieżących spraw dotyczących
wykonania i zaawansowania robót, terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał
Inspektor nadzoru, narady te będą prowadzone i protokołowane przez Inspektora
nadzoru, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
naradę,
4) ponoszenie kosztów zorganizowania placu i zaplecza budowy oraz korzystania z
energii elektrycznej i wody oraz ponoszenie innych kosztów związanych z pracami
niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
5) przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy wykonanie na własny koszt i
ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na czas wykonywania robót,
6) odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
a po ich zakończeniu za sporządzenie Dokumentacji powykonawczej,
7) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc, w których prowadzone będą roboty budowlano
– montażowe, w celu zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa podczas
wykonywania prac objętych umową,
8) prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz
obowiązującymi przepisami prawnymi,
9) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji
robót objętych niniejszą umową osobom trzecim, jak również na ich mieniu oraz za
szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i
rękojmi,
10) zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy po całkowitym jego zakończeniu,
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11)

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych
przedmiotem umowy,
12)
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
13)
przedłożenie protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów na użyte
materiały i zamontowane urządzenia,
14) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP podczas prowadzenia robót,
15) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
16)
W ramach umowy Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić szkolenie
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych systemów
alarmowych w nieokreślonym limicie godzin, do stopnia umożliwiającego każdej z
przeszkolonych osób swobodną obsługę wszystkich systemów.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie placu budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy,
2) przekazanie dokumentacji technicznej wraz z dziennikiem budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbioru robót,
5) zapewnienie finansowania realizacji zadania.

1.
2.

3.
4.

§5
Materiały budowlane
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
Materiały oraz urządzenia używane przez Wykonawcę, powinny odpowiadać w zakresie
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a także
wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji
Projektowej.
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowiązany jest okazać w stosunku do stosowanych materiałów certyfikat na znak
bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów
potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, opinii i protokołów badań.

§6
Nadzór nad robotami
1. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego sprawować będzie:
…………….
2. Funkcję kierownika robót sprawować będzie: …………
3. .Osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie:
Adam Łaciuk.

1.

§7
Odbiory robót
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru zadania jest potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy zakończenia zadania oraz stwierdzenie o jego
kompletności.
Zamawiający w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru,
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym powiadomi
Wykonawcę.
Przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą
oraz instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń, w terminie zapewniającym
prawidłowe zapoznanie się przez Inspektora i Zamawiającego z treścią w/w dokumentów.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego
usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie usunie tych wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad Wykonawcy
zastępczemu i obciążyć kosztami wykonania zastępczego Wykonawcę.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to
Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,
b) odstąpić od Umowy, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z
przeznaczeniem.
Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze
wad – podpisany przez obie strony umowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ponadto, po dokonaniu odbioru końcowego oraz po upływie 3-tygodniowej eksploatacji
próbnej przeprowadzony zostanie protokolarnie odbiór systemów alarmowych do stałej
eksploatacji (SSWiN, SAP i CCTV).
Wraz z dokonaniem odbioru systemów alarmowych do stałej eksploatacji Wykonawca
przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, książki eksploatacji systemów i
potwierdzenie przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu
oraz oświadczenia osób biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu
wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas
wykonywania prac.
Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu
gwarancji ustalonego w umowie.
Ostateczny pogwarancyjny odbiór jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego
odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia
on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania
wad.

§8
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez
okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
2. Wykonawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady
powstałe wskutek niewłaściwych rozwiązań projektowych, których wprowadzenia
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zażądał.
3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 7 dni
przed dokonaniem oględzin.
4. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości technicznoorganizacyjne Wykonawcy nie dłuższy jednak niż 30 dni. Usunięcie wad powinno być
stwierdzone protokolarnie.
5. Jeżeli wady nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie
Zamawiający może zlecić ich usunięcie wykonawcy zastępczemu i obciążyć kosztami
wykonania zastępczego Wykonawcę.
6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego również za wszelkie wady fizyczne dostarczonych i zamontowanych
wyrobów i urządzeń. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek
niezgodność dostarczonych i zamontowanych wyrobów i urządzeń z przedmiotem
zamówienia określonym w niniejszej umowie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów i urządzeń montowanych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe
dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru
robót.
8. Za okazaniem dokumentów gwarancyjnych Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub
innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, wymiany dostarczonych i
zamontowanych wyrobów i urządzeń na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze
naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
reklamacji, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione,
zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie.
9. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do
wymiany lub usunięcia wad w dostarczonych i zamontowanych wyrobach i urządzeniach
i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku
wymiany na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie 14 dni,
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w
szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dostarczonych i zamontowanych wyrobów i
urządzeń obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w tych wyrobach i
urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne
wady fizyczne, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji.
11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
12. W ramach udzielonej gwarancji oraz ceny umownej Wykonawca obowiązany jest
zapewnić konserwację systemów alarmowych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Wszystkie prace związane z przeglądami i konserwacją zabezpieczeń elektronicznych
winny być udokumentowane w formie książki eksploatacji i konserwacji.
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§9
Zmiana treści umowy
1. Zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem
przypadków określonych w ustępie 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących
przypadkach:
1) zmiana personelu Wykonawcy.
a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do kierowania i wykonywania robót
personel wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
b) Zmiana którejkolwiek z w/w/ osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiającego.
c) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż na 7 dni
przed planowaną zmianą.
d)
Osoba proponowana na zamianę musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń instytucji współfinansującej zamówienie.
4) gdy wystąpi siła wyższa.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym i niniejszej umowie
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) Zamawiający nie uzyska dofinansowania do przedmiotu umowy od instytucji
współfinansujących, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
4) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy,
5) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni bez uzasadnionych przyczyn lub
kontynuuje je pomimo wezwania Zamawiającego do ich zaprzestania, złożonego na
piśmie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) Wykonawca w obecności Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty odstąpienia od
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umowy dokona obmiaru wykonanych robót, wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w
§ 10 ust. 1 pkt 1 oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów
określonych w § 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania
zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie,
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót wykonawcy
zastępczemu i obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego.
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 11
Odszkodowanie
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne liczone
od wynagrodzenia brutto.
W razie nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu
odbioru,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,
d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy wskutek zaistnienia okoliczności
wymienionych w 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w następujących
przypadkach:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być
dokonany.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z powodu
wadliwej realizacji umowy.
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia
Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary przez Wykonawcę, może potrącić ją z
jego wynagrodzenia lub dochodzić jej zapłaty na drodze sądowej. Wykonawca w
przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Zamawiającego może dochodzić
jej zapłaty na drodze sądowej.
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§ 12
Wykopaliska i odkrycia
1. W razie odkrycia na terenie budowy jakichkolwiek przedmiotów mogących posiadać
znaczenie historyczne lub znaczną wartość materialną, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i dostępem osób postronnych,
poinformować o powyższym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazać w/w
przedmioty pod opiekę i w zarząd Zamawiającego.
2. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca obowiązany jest stosować się ściśle do
wszystkich poleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
sposobu zabezpieczenia odkrytych przedmiotów i dalszego z nimi postępowania,
natomiast obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o dokonanym odkryciu
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i postępowanie zgodnie z wydanymi przez
niego wytycznymi.
§ 13
Rozstrzyganie sporów
1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy strony zobowiązane są do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego i uzasadnionego pisemnego roszczenia do strony przeciwnej.
2. Strona przeciwna ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 7 dni od
daty otrzymania roszczenia (rozstrzygnięcie roszczenia).
3. W przypadku odmowy uznania roszczenia lub niezadowolenia z rozstrzygnięcia strony
przeciwnej, strona wnosząca roszczenie będzie uprawniona do wystąpienia na drogę sądową w terminie 30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia roszczenia. Nie skierowanie
w tym terminie roszczenia do sądu powszechnego skutkuje tym, że stanowisko strony
przeciwnej jest ostateczne i wiążące.
§ 14
Załączniki do umowy
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1. Dokumentacja Projektowa
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
3. Oferta Wykonawcy,
4. Oświadczenia osób biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu
wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas
wykonywania prac

1.
2.
3.
4.

§ 15
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na rzecz osób trzecich cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy .
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Do rozpoznania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy właściwy
jest sąd powszechny wg miejsca siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.
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ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z ART. 22 UST. 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek,
montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV” – oświadczam/oświadczamy,
że spełniam/spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).
Podpisy:

L.p.

Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Imię i Nazwisko
osoby (osób)
upoważnionej (-ych)
do podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Podpis (-y )
osoby (osób)
upoważnionych
do reprezentacji i
składania oświadczeń
woli w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek,
montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV” – oświadczam/oświadczamy,
że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia wskazanych
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

Podpisy:

L.p.

Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Imię i Nazwisko
osoby (osób)
upoważnionej (-ych)
do podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Podpis (-y )
osoby (osób)
upoważnionych
do reprezentacji i
składania oświadczeń
woli w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 5 do SIWZ

DRUK
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący wykazania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca
wykonał minimum jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN
obejmujące swym zakresem montaż systemów zabezpieczeń SSWiN, SAP i CCTV na obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków oraz posiada dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przedmiot
zamówienia
(zakres
realizowanych robót)

Miejsce
wykonania
zamówienia

Wartość
zamówienia
PLN
(brutto)

Termin realizacji
(data rozpoczęcia i
zakończenia –
dzień/miesiąc/rok)

Podmiot zlecający
(Zamawiający)

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Podpisy:

L.p.

Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Imię i Nazwisko
osoby (osób)
upoważnionej (-ych)
do podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Podpis (-y )
osoby (osób)
upoważnionych
do reprezentacji i
składania oświadczeń
woli w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 6 do SIWZ

DRUK
POTENCJAŁ KADROWY
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Pełniona
funkcja

Kierownik robót
Osoba
wykonująca
instalację linii
dozorowych
pętlowych w
oparciu o
jonizacyjne
detektory pożaru
Osoba
posiadająca
licencję I stopnia
pracownika
zabezpieczenia
technicznego
Osoba
posiadająca
uprawnienia do
wykonywania
prac na
stanowisku
eksploatacji w
zakresie montażu
instalacji
elektrycznych o
napięciu nie
wyższym niż
1kV
Osoba
posiadająca
uprawnienia do
dozorowania
prac z zakresu
montażu
instalacji

Imię i
Nazwisko

Forma
współpracy
(osoba
udostępniona
przez inne
podmioty
Tak/Nie)

Kwalifikacje
zawodowe
(wykształceni
e, rodzaj i nr
uprawnień)

Doświadczenie zawodowe
Okres
pełnienia
funkcji

Opis zadania
– w zależności od
pełnionej funkcji
(opis inwestycji, jej
wartość itp.)

Pełniona
funkcja
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elektrycznych o
napięciu nie
wyższym niż
1kV
Osoba
wykonująca
system
sygnalizacji
włamania i
napadu oraz
telewizji
przemysłowej
posiada
zaświadczenie o
ukończeniu
specjalistycznych
kursów z zakresu
zabezpieczenia
obiektów
muzealnych,
organizowanych
przez Ośrodek
Ochrony
Zbiorów
Publicznych

Podpisy:

L.p.

Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Imię i Nazwisko
osoby (osób)
upoważnionej (-ych)
do podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Podpis (-y )
osoby (osób)
upoważnionych
do reprezentacji i
składania oświadczeń
woli w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość i
data
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU UPRAWNIEŃ
PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek,
montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV” – oświadczam/oświadczamy,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby
wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ „Potencjał kadrowy” posiadają wszelkie wymagane
przepisami prawa uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego
postępowania

Podpisy:

L.p.

Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Imię i Nazwisko
osoby (osób)
upoważnionej (-ych)
do podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Podpis (-y )
osoby (osób)
upoważnionych
do reprezentacji i
składania oświadczeń
woli w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość
i data

