Jelenia Góra: Bolków, zamek (XIII - XVI w.): II etap prac zabezpieczająco - konstrukcyjnych
Numer ogłoszenia: 114774 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Karkonoskie , ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, woj.
dolnośląskie, tel. 075 7523465, faks 075 7523465.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bolków, zamek (XIII - XVI w.): II etap
prac zabezpieczająco - konstrukcyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane. Zakres robót obejmuje n/w roboty budowlane: 1. Basteja Zachodnia (XVI C) wykonanie przemurowań uszkodzonych fragmentów ścian kamiennych i ceglanych otworów
strzelniczych, wykonanie napraw odsadzek i muru na całej wysokości. W skład robót wchodzą: 1)
przemurowania ceglanych otworów strzelniczych, 2) uzupełnienie ubytków uszkodzonych muru z
nawiązaniem do istniejących fragmentów, 3) wykonanie nawierzchni i wyprofilowanie spadku 5 %
na odsadzkach muru kamiennego, 4) wykonanie na koronie muru i odsadzkach warstwy
wyrównawczej. 2. Zamek Górny - mur zewnętrzny (VA-Vd, XI) - usuniecie humusu, wykonanie
napraw korony murów ścian konstrukcyjnych, wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie
cegieł w otworach strzelniczych. W skład robót wchodzą: 1) na odcinkach Va, Vb, Vd XI naprawy
korony ścian zewnętrznych, 2) na odcinkach Va, Vb, Vc, Vd XI usuniecie zalęgającego humusu na
odsadzkach murów wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej, 3) na odcinkach murów Va, Vb, Vc,
Vd wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie cegieł w otworach strzelniczych. 3. Mur
zewnętrzny zamku (VII, VIII XVIb, XVId) - wzmocnienie uszkodzonych ścian, wykonanie
przemurowań, oraz napraw uszkodzonego lica. W skład robót wchodzą: 1) na odcinkach VII i VIII:
usuniecie zwietrzelin na styku z powierzchnia terenu i wykonanie podbudowy muru kamieniem,
usuniecie wrastającej roślinności, naprawy lica murów, przemurowania otworów strzelniczych,
naprawa korony muru wykonanie warstwy wyrównawczej, 2) na odcinku XVIb: wypełnienie
lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania ceglanych otworów strzelniczych, rozebranie
i powtórne wykonanie odkształconego odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnia
terenu, wykonanie napraw mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem
fragmentów najbardziej uszkodzonych, 3) na odcinku XVIc: podbudowa muru na styku z
powierzchnia terenu, usuniecie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem
kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, naprawa korony muru,
uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych, 4) na odcinku XVId: podbudowa głębokich
ubytków muru na styku z powierzchnia terenu, usuniecie zwietrzałych cegieł z lica muru i
zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru,

wyrównanie korony muru do zachowanych odcinków, naprawa odsadzek od strony dziedzińca i
wykonanie na nich warstwy wyrównawczej. 4. Dom Gotycki II etap (bud. nr II, III) - wzmocnienie
uszkodzonych ścian, wykonanie dachów pulpitowych i wykonanie przemurowań. W skład robót
wchodzą: 1) w segmencie II1 wykonanie drewnianych dachów pulpitowych pokrytych blachą
miedzianą gr 0,6 mm nad konstrukcjami pozostałych resztek sklepień kamiennych, 2) w segmencie
II1 i II2 naprawy korony ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 3) w segmencie II2 wykonanie
podbudowy pękniętego nadproża na poziomie I pietra - wymiana uszkodzonych cegieł lub
przemurowania otworów okiennych pokazanych na rys. nr 4 do 8 włącznie, 4) skotwienie komina
ze ścianą wschodnią i naprawa komina, 5) przy segmencie II-2 wykonanie spoinowania przypory
zewnętrznej na dziedzińcu wewnętrznym od strony zachodniej, 6) wykonanie nowej korony murów
na ścianach ceglanych w bud. nr III, 7) usuniecie warstw humusu i wykonanie warstw wierzchnich
na odsadzek murów budynku nr III, 8) oczyszczenie przypór w murach budynku nr III i wykonanie
ich spoinowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.50-4, 45.21.23.54-2, 45.26.10.00-4,
45.26.25.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na
remoncie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300,00
PLN każde.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia warunku w zakresie potencjału technicznego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jeśli dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
(kierownik budowy), posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy
zabytkach nieruchomych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,
jeżeli: a) przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w
których posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości minimum 300 000,00 PLN, b) przedstawi opłaconą polisę
ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 300 000,00 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
– wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, 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, 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
– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
– oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
– opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
– 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 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
– aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
– aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
– 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 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
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

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
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 jej wprowadzenia będzie następstwem wytycznych lub zaleceń instytucji
współfinansującej zamówienie, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 4. Termin
wykonania umowy bez względu na przyczyny nie może ulec on zmianie (przedłużeniu), chyba że
Zamawiający uzyska zgodę na jego przedłużenie od instytucji współfinansującej, tj. Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeumkarkonoskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze ul. J. Matejki 28 58-500 Jelenia Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat siedziby Zamawiającego..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy..
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
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawiła

