Ogłoszenie nr 551750-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie": Remont dachu dworu (oficyny) przy wieży książęcej
w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie", krajowy numer
identyfikacyjny 02130011900000, ul. Długa 21 , 58-508 Siedlęcin, woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. 601314755, e-mail p.nocun@wiezasiedlecin.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiezasiedlecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak
www.wiezasiedlecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie", ul. Długa 21, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu dworu (oficyny) przy wieży

książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) etap III
Numer referencyjny: ZP 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Stan
istniejący – wg opisu w PB. Dwór (oficyna barokowa) przylegający do wieży mieszkalnej w Siedlęcinie
wzniesiony został najprawdopodobniej na reliktach kamiennego muru, okalającego wieżę. Wybudowany
na planie nieregularnego prostokąta, z łącznikiem, umożliwiającym przejście z oficyny na pierwsze piętro
wieży. Jak wykazuje odkryte niedawno przedstawienie założenia w Siedlęcinie autorstwa Friedricha
Bernarda Wernera z połowy XVIII wieku, podczas budowy oficyny (dworu) w 2. połowie XVIII wieku
włączono w nią mury wcześniejszych obiektów. Potwierdziły to również prowadzone od 2008 roku
badania archeologiczne. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z kamienia i cegły pełnej
tynkowanej tynkiem wapiennym. Obiekt dwukondygnacyjny o elewacji wieloosiowej, kryty
nieregularnym dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej modrzewiowej, ze ściętym szczytem w
części zachodniej. Poszycie dachu z łupka położonego na pierwotny gont rwany modrzewiowy
(zachowała się dokumentacja fotograficzna z przełomu XIX i XX wieku, gdzie widoczny jest dach kryty
gontem). Wejście do oficyny w części środkowej elewacji, z drewnianą klatką schodową i przejściem
przelotowym na dziedziniec wewnętrzny. W 2017 roku wykonano I etap prac - remont dachu na łączniku

oraz remont kominów, w 2018 w ramach II etapu naprawiono konstrukcję dachu, odtworzono lukarny
oraz wykonano nowe gontowe pokrycie dachu na powierzchni 360 m2 III etap planowany w 2019 r, który
dotyczy niniejszego postępowania swoim zakresem rzeczowym obejmuje zakończenie remontu dachu.
Decyzją z dnia 23.08.2004 r. wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 346/A/04. 2. Przedmiotem
zamówienia jest zakończenie remontu dachu (ok. 135m2) na budynku głównym dworu przy wieży
mieszkalnej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) wraz z rekonstrukcją 17 sztuk stolarki okiennej w
odtworzonych lukarnach w części dachu na łączniku jak i oficynie. Ze względu na ograniczone środki
finansowe ilość okien podlegających rekonstrukcji może zostać ograniczona. 3. Przedmiot zamówienia
obejmuje w szczególności: Część 1.: 1) ewentualne naprawy ścian w rejonach gzymsów wraz z naprawą
gzymsów; 2) ewentualne naprawy konstrukcji więźby dachowej; 3) rekonstrukcję historycznego pokrycia
dachu gontem (modrzewiowym, łupanym) na powierzchni 135 m2; 4) wykonanie obróbek blacharskich;
5) zabezpieczenie wszystkich odsłoniętych elementów oryginalnych i nowych preparatami przeciwko
korozji biologicznej oraz preparatami ogniochronnymi. Dołączony Przedmiar robót dla Części 1.
przedmiotu zamówienia jest zarówno uszczegółowieniem zakresu rzeczowego, jak i stanowi podstawę do
ustalenia umownej ceny. Część 2.: 1) rekonstrukcję 17 okien lukarn wraz z obróbką blacharską - parapety,
z zastrzeżeniem jak w punkcie 2. Zakres rzeczowy obejmuje rekonstrukcję okien wg dostarczonych
dokumentów oznaczonych jako plik [6], transport do miejsca wbudowania - budynek dworu przy wieży
mieszkalnej w Siedlęcinie, ul. Długa 21, montaż, wykonanie obróbek - parapetów z blachy cynk-tytan. 4.
Dane powierzchniowe: POW. ZABUDOWY - 349,5 m2 (w tym: oficyna - 322,0 m2, łącznik - 37,5 m2);
KUBATURA - około 3496,4 m3 (w tym: oficyna - 3139,5 m3, łącznik - 356,9 m3). 5. Powyższy zakres
ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym
Dokumentacją projektową. 6. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia
objętego zakresem przedmiotu zamówienia – minimum 60 miesięcy – licząc wraz z dniem podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad
lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole
odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45261210-9
45421000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia – planowany po podpisaniu umowy i po uprzednim
przekazaniu terenu budowy. Czynność podpisania umów planowana jest na 14 czerwca 2019 r., z
możliwością skrócenia jej lub wydłużenia do 3 dni. Termin zakończenia realizacji: nie później niż do 30
września 2019 r., zgodnie z warunkiem Dotującego. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, z
których: Część 1 - roboty budowlane związane z zakończeniem remontu dachu, Część 2 - rekonstrukcja
stolarki okiennej w odtworzonych lukarnach. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część
lub na dwie części. Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się
datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje
wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy Części 1: Wymagane jest od Wykonawcy dysponowanie w okresie
wykonywania zamówienia kierownikiem Budowy, który posiadać będzie: - co najmniej 12 miesięczne
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych, w
tym nabyte doświadczenie przy co najmniej jednej realizacji w zakresie której było pokrycie dachu
gontem lub łupkiem na powierzchni połaci dachowej minimum 100 m2 (Przez wymagany „minimalny
okres doświadczenia zawodowego” należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy,
liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych); - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2017 r. poz.1332 z póżn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz.65); - co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy
złożyli oferty w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Wraz z oświadczeniem,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzi do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Umowna cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: dotyczy Części 1 (dach):
1.1. zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu
zamówienia na osobę spełniającą co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 1.2.
zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, 1.3. rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w
przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z
jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem
umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny, 1.4. wprowadzenia robót zamiennych podczas
realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac,
których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie
powodujących zmiany umownej ceny, 1.5. wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków
atmosferycznych („siła wyższa”) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które
miałyby być wykonane w tych warunkach, 1.6. konieczności zrealizowania zamówienia przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w

Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu – dotyczy możliwości wydłużenia cyklu realizacji i/lub
zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w punktach 1.3, 1.4, 1.7. zmiany terminów, gdy
niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania "siły wyższej"; zawieszenia Robót;
zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót, których
nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej
staranności; dotyczy Części 1 i Części 2: 1.8. urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
(VAT) w 2019 r.- dotyczy wyłącznie prac wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej
stawki od towarów i usług (VAT). 2. Zmiany, o których mowa wyżej: 1) nie mogą wprowadzać
warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2)
nie mogą naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w umowie, 3) nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru
umowy w pierwotnym brzmieniu. 3. Przez pojęcie „siła wyższa” należy rozumieć zdarzenie, bądź
połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których
Zamawiający lub wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i
im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków
zobowiązaniowych. Na okres działania siły wyższej obowiązki wykonawcy i Zamawiającego ulegają
zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej. O interpretacji zdarzenia „siły
wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie
decydował Zamawiający, w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
mającego odzwierciedlenie w zapisach wewnętrznego Dziennika budowy i zdefiniowanego w słowniku
Wzoru umowy pojęcia „Siła wyższa”. 4. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku
pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-07, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Roboty budowlane związane z zakończeniem remontu dachu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
zamówienia obejmuje w szczególności: 1) ewentualne naprawy ścian w rejonach gzymsów wraz z naprawą
gzymsów; 2) ewentualne naprawy konstrukcji więźby dachowej; 3) rekonstrukcję historycznego pokrycia
dachu gontem (modrzewiowym, łupanym) na powierzchni 135 m2; 4) wykonanie obróbek blacharskich; 5)
zabezpieczenie wszystkich odsłoniętych elementów oryginalnych i nowych preparatami przeciwko korozji
biologicznej oraz preparatami ogniochronnymi. Dołączony Przedmiar robót jest zarówno
uszczegółowieniem zakresu rzeczowego, jak i stanowi podstawę do ustalenia umownej ceny. Powyższy
zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym

Dokumentacją projektową. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia
objętego zakresem przedmiotu zamówienia – minimum 60 miesięcy – licząc wraz z dniem podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub
wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru
końcowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45260000-7, 45261210-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

umowna cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Rekonstrukcja stolarki okiennej w odtworzonych lukarnach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
zamówienia obejmuje: 1) rekonstrukcję 17 okien lukarn wraz z obróbką blacharską - parapety, z
zastrzeżeniem jak w punkcie 2. Zakres rzeczowy obejmuje rekonstrukcję okien wg dostarczonych
dokumentów oznaczonych jako plik [6], transport do miejsca wbudowania - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis
przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. Wymagany okres gwarancji i rękojmi
za wady dla przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia – minimum 60 miesięcy –
licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie

stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

umowna cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

