
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie:  
Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z 

utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historyc znego 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
 

Ogłoszenie w BZP nr 581727-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.  

 
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: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, krajowy numer identyfikacyjny 
71166516600000, ul. Liw, ul. Batorego  2 , 07100   Węgrów, woj. mazowieckie, państwo Polska, 
tel. 25 792 57 17, e-mail zamekliw@interia.pl, faks 25 792 57 17.  



Adres strony internetowej (URL): http://www.liw-zamek.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Muzeum  
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  
http://www.liw-zamek.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Nie  
http://www.liw-zamek.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:  
pisemnie  
Adres:  
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie 07-100 Węgrów, Liw, ul. Stefana Batorego 2  
 
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: Przebudowa, adaptacja i modernizacja 
zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-
historycznego  
Numer referencyjny: MZ.211/1/17  
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:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  
 
 
 
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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na : Przebudowie, 
adaptacji i modernizacji zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury 
parku kulturowo-historycznego, w skład której wejdą m.in. ogrodzone pole namiotowe z 
budynkiem sanitariatów, plac zabaw, wiaty, przystań kajakowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
: 1. Badania archeologiczne i prace wykopaliskowe na podzamczu, Przed wykonaniem prac 
budowalnych należy przeprowadzić pełne kompleksowe badania archeologiczne we wszystkich 
miejscach gdzie będą prowadzone roboty ziemne. Prace archeologiczne dotyczą w szczególności 
całego dziedzińca, pomieszczeń piwnicznych oraz miejsc fundamentowania drewnianych 
pomostów, budynków zaplecza sanitarnego i wiaty dla kajakarzy. Przed przystąpieniem do prac 
budowlanych konieczne są badania archeologiczne, poprzedzające usuwanie wałów, prace 
terenowe i gabinetowe. 2. Wykonanie robót budowlano – montażowych, w tym: 2.1. Remont i 
adaptacja pomieszczeń wewnątrz wieży; 2.2. Częściowa rekonstrukcja mostu zwodzonego – 
pomost i taras przed wieżą od strony zachodniej, 2.3. remont i zabezpieczenie gotyckich murów 
kurtynowych, częściowe odtworzenie muru od strony północnej i wschodniej, oraz częściowe 
odsłonięcie muru od strony północnej i wschodniej, zgodnie z pierwotnym wyglądem zamku, 2.4. 
rewitalizacja piwnicy gotyckiej: 2.4.1. wymiana pokrycia stropu, adaptacja pod scenę plenerową, 
2.5. utworzenie pola namiotowego na działkach nr 1018/8 i 1018/10, 2.5.1. budowa ogrodzenia pola 
namiotowego z bali drewnianych (palisada) z furtką od strony zachodniej oraz bramą od strony 
wschodniej, 2.5.2. budowa budynku sanitariatów na polu namiotowym, 2.6. utworzenie przystani 
kajakowej nad rzeką Liwiec 2.7. utworzenie placu zabaw. 2.8. Zakup dostawa i montaż sceny 
plenerowej z zadaszeniem 3. Wykonanie robót budowlano – montażowych, w tym: 3.1 Gotycka 



wieża bramna: 3.1.1. odtworzenie ganku straży od strony wschodniej, 3.1.2. odtworzenie latryny 
średniowiecznej od strony północnej, 3.1.3. Schody prowadzące na pomost i taras, 3.2 rewitalizacja 
piwnicy gotyckiej, w tym m.in. 3.2.1. roboty zewnętrzne przy piwnicy po gotyckim „Domu 
Wielkim”, osuszenie oraz izolacja ścian i fundamentów, 3.2.2. remont wnętrz (3 sale), 3.2.3. 
doprowadzenie instalacji elektrycznej, i wodno-kanalizacyjnej, 3.3 rewitalizacja dziedzińca 
wewnętrznego, 3.4. utworzenie pola namiotowego na działkach nr 1018/8 i 1018/10, w tym m.in.: 
3.4.1. instalacje sanitariatu – elektryczna i wodno-kanalizacyjna, 3.4.2. roboty wykończeniowe 
budynku sanitariatu, 3.4.3. most drewniany na polu namiotowym, 3.4.4. schody na polu 
namiotowym prowadzące na most, 3.4.5. zagospodarowanie terenu, w szczególności utwardzony 
ciąg pieszy na polu namiotowym oraz zieleń na polu namiotowym. W ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są 
konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze 
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, badania 
(laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, 
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, 
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt organizacji 
robót. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, wycenę należy oprzeć na dokumentacji 
projektowej. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. Powinien szczegółowo ocenić zakres robót oraz oszacować wszelkie okoliczności 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiającego jego eksploatację 
zgodnie z przeznaczeniem i oferowaną ceną. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem 
wskazanym w SIWZ, na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie udziela wyjaśnień podczas wizji 
na miejscu realizacji zadania. Wszelkie wyjaśnienia treści specyfikacji odbywać się będą z 
zastosowaniem procedury z art. 38 ustawy Pzp. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej 
specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, 
przepisów prawa budowlanego. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również : a. 
dokonanie wszelkich (wymaganych przepisami prawa i umową ) uzgodnień związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, b. opracowanie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 
wykonywania prac, d. prowadzenie robót i usług w sposób bezpieczny , zgodny z BIOZ, e. 
natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia , f. pokrycie kosztów związanych ze 
zniszczeniem lub uszkodzeniem wyposażenia w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę 
robotami i usługami g. nadzór nad mieniem, h. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane 
jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, 
zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 
dnia 14 października 2003r.). Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i usług 
oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami , warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano montażowych oraz sztuką budowlaną. Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót oraz kosztorysu ofertowego 
przed podpisaniem umowy. Szczegółowy zakres wyznaczają: projekt budowlano-wykonawczy, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (pomocniczo).  
 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45111200-0 
71510000-6 
45453000-7 
45231300-8 
45330000-9 
45315300-1 
45231600-1 
37535200-9 
 
 
II.6) Całkowita warto ść 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: 2018-09-15  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2018-09-15 

 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł /dwa miliony złotych/ oraz posiada środki finansowe 
lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000,00 zł /słownie: dwa miliony złotych/. Ocena 
spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. Informacji 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 



miesiąc przed upływem terminu składania ofert, oraz dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. 2 000 000,00 zł.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Doświadczenie polegające na wykonaniu: 2 robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających 
na przebudowie, adaptacji, modernizacji obiektu budowlanego zabytkowego o wartości nie 
mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) łącznie oraz 1 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usługi 
związanej z prowadzeniem badań archeologicznych i prac wykopaliskowych na terenie objętym 
ochroną konserwatorską o wartości nie mniejszej niż 30 000.00 brutto. Dysponowanie osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: a) kierownikiem budowy z co najmniej 5-letnim stażem z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących 
prawem krajowym oraz kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru, tj. osobę która oprócz uprawnień budowlanych, o których 
mowa wyżej , przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych 
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami b) 
kierownikiem robót sanitarnych z co najmniej 3-letnim stażem - minimalne wymagania: -
uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - osoba 
ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. c) kierownikiem robót elektrycznych 
z co najmniej 3-letnim stażem - minimalne wymagania: -uprawnienia budowlane umożliwiające 
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa - osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa Zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie danej branży 
bez ograniczeń, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać 
wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb 
samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290z późn. zm.).  
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: 1. Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót 
złożonym wraz z ofertą należy podać wartość wykonanych robót w celu weryfikacji spełniania 
warunku udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp 
minimum jeden z wykonawców lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne 
doświadczenie w zakresie robót budowlanych. Tak samo jeden z wykonawców lub jeden podmiot 
udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie w zakresie usługi. Natomiast w celu 
spełnieniu warunku udziału w postępowaniu z pkt. 5.3.1.SIWZ w całości dopuszczalne jest łączenie 
potencjałów. 3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na 



dzień zawarcia umów o ich wykonanie. UWAGA: 1. Wykazując spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu w wykazie osób złożonym wraz z ofertą należy podać informację o doświadczeniu 
kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi, kierownika robót sanitarnych, 
kierownika robót elektrycznych 2. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może 
wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe 
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 63,poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi Zamawiającemu 
przed zawarciem umowy.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert: 1.odpis z właściwego rejestru lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 



odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). (Zał. Nr 10 SIWZ) 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie 
na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i 6.3.6 SIWZ składa: 1. 
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru , inny równoważy 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dotyczy 
informacja albo dokument w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 
ustawy 2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3.6 SIWZ 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 
Dokumenty, o których mowa w 6.3.3 i 6.3.4 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.1 – 6.3.6 
lub 6.4 lub 6.5 SIWZ powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Oświadczenie wskazane w 
sekcji 6.3.1 SIWZ składa się w formie oryginału. Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.2 – 6.3.6 lub 
6.4 lub 6.5 SIWZ składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem. 
Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z 
postępowania. 6.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.6 składa dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1 w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których 
mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składnia ofert. 6.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty wymagane w pkt 6.3.1-6.3.6 lub 6.4 lub 6.5 winny być złożone przez każdego z 
wykonawców. 6.7 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 lub 
dokumentów o których mowa w sekcji 6.3.2 – 6.3.6 lub 6.4 lub 6.5 lub dokumenty są niekompletne, 



zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.8 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji 6.3.2 – 6.3.6 lub 
6.4 lub 6.5 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 
poz. 352). W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie 
art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie 
postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one 
dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty –załącznik nr 5A do SIWZ 2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
załącznik nr 5B do SIWZ 3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ 4. informacja 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert 5. dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego Jeżeli wykonawca 
nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.7.1 SIWZ lub dokumentów, o których mowa w 
punktach 5.7.2 , 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5 i 5.7.6 SIWZ lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 



lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca 
nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w punktach 5.7.3 – 5.7.4 SIWZ na 
wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W 
tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 
ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył 
dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla 
zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji. Dokumenty wskazane w punktach 5.7.1 – 
5.7.6 SIWZ powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Oświadczenie wskazane w punktach 5.7.1 
SIWZ składa się w formie oryginału. Dokumenty wskazane w punktach 5.7.2 – 5.7.6 SIWZ składa 
się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem. Wykonawcy, którzy nie wykażą 
spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
1. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP). Wykonawca, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) 
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Formularz 
ofertowy (wg załącznika nr 7 do SIWZ) – w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców 
składających ofertę wspólną. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( 
dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 
oferty. 5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 
6.Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy 7. Dowód wniesienia wadium. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 SIWZ powinno być przedstawione w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 
lutego 1991r.Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm). Poprawki powinny być 
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. Ponadto zaleca się 
spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich 
wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie 



wszystkich stron oferty. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 
mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 
100 000,00 zł ( sto tysięcy złotych 0/100) 2.Wadium może być wnoszone w następujących 
formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - 
gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez 
podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3 Wadium wnoszone 
w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Muzeum Zbrojownia na Zamku w 
Liwie, 07-100 Węgrów, Liw, ul. Stefana Batorego 2, numer konta : 29 1020 1026 0000 1402 0232 
4333 z dopiskiem: przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa, adaptacja i modernizacja 
zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-
historycznego” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia 
należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5 Wadium 
wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod 
warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1 gwarancja 
będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a 
i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres 
związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6 Wadium wniesione w 
formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub 
poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane 
pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1 
poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 
46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą 
termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
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 
cena 60,00 
Okres gwarancji  32,00 
Doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami przy obiektach zabytkowych 8,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
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:  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 doj specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w 
ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: - pieniądzu; - 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; z tym, 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - 
gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 2. Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego: 29 1020 1026 0000 1402 
0232 4333 z podaniem tytułu wpłaty. 3.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku 
Zamawiającego 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia 
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień 
Publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności: 4.1 100% wartości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności 
wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin 



obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po 
odbiorze. 4.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i 
obejmujący dodatkowy okres 15 dni. UWAGA: Zamawiający przewiduje, że strony w umowie 
określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na 
okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli okres, na jaki ma 
zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wniesione zostanie 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co 
powinno być uwzględnione jako przesłanka wypłaty sumy gwarancyjnej w dokumencie 
gwarancyjnym) - wypłata ta powinna następować nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez 
podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie 
zamawiającego, przed podpisaniem 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:  
Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.  
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: 2017-09-19, godzina: 16:00,  
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  
> Język 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 Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


