
Ogłoszenie nr 603442-N-2019 z dnia 2019-09-30 r. 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie: Roboty budowlane dotyczące wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania na potrzeby budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3 
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: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, krajowy numer 
identyfikacyjny 35708062000000, ul. ul. Senacka  3 , 31-002  Kraków, woj. małopolskie, 
państwo Polska, tel. 0-12 422-75-60, e-mail mak@ma.krakow.pl, faks 0-12 422-75-61. 
Adres strony internetowej (URL): www.mak.krakow.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): 
 
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) 
Tak 
www.mak.krakow.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.mak.krakow.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: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej 
Adres: 
31-002 Kraków, ul.Senacka 3 Adres 
 
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: Roboty budowlane dotyczące wymiany 



instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy 
ul. Senackiej 3 
Numer referencyjny: DA-271-303/2019 
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: 
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: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania na potrzeby budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. 
Senackiej 3 z równoczesnym wyodrębnieniem zasilania w ciepło budynków Instytutu Nauk 
Geologicznych PAN. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. następujące roboty: montaż rurociągów 
instalacji c.o. , montaż rur przyłączonych do grzejników, montaż grzejników, montaż armatury 
regulacyjnej i zaworów grzejnikowych, a także wykonanie robót pomocniczych i tymczasowych 
związanych z wykonaniem przebić, bruzd, rozbiórek i renowacji w wymaganym zakresie, 
przeprowadzenie płukania i próby instalacji, usunięcie ewentualnych usterek, wykonaniem izolacji 
termicznych, regulacją instalacji 
 
II.5) Główny kod CPV: 45331100-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45210000-2 

45400000-1 

 
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: Tak 
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: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – w stosunku 
do tych opisanych w niniejszym postępowaniu, w szczególności w dokumentacji postępowania i 



wzorze umowy. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom 
określonym w dokumentacji niniejszego postępowania, a ich zakres nie przekroczy 100% wartości 
zamówienia podstawowego. 
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: 2020-10-30 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
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: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane 
w obiektach budowlanych: - z których każde obejmowało swoim zakresem roboty w zakresie 
instalacji centralnego ogrzewania, - co najmniej jedno z nich realizowane było w obiekcie 
budowlanym wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków, Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający 
rozumie umowę. Przez "Rejestr" i "Ewidencję" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy 
Zamawiający rozumie rejestry i ewidencje, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający 
dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Przez "Obiekt budowlany" - Zamawiający rozumie obiekt w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.). b) 
dysponuje lub będzie dysponować: - jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika robót w branży 
sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
która spełnia wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. Kierownik robót winien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego, liczonego od dnia uzyskania uprawnień zawodowych oraz winien wykazać, że pełnił 
funkcję kierownika robót przynajmniej jednego zamówienia tj. umowy w obiekcie budowlanym 
wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków dotyczącym robót w branży sanitarnej w zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania. - jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika prac konserwatorskich: 
spełniającego wymagania zgodnie z art. 37c ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym 
prowadzeniu i kierowaniu lub nadzorowaniu pracami konserwatorskimi. - badaczem architektury, 
spełniającego wymagania zgodnie z art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami oraz posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym 
prowadzeniu lub nadzorowaniu badań architektonicznych.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: TakInformacje 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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
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: 
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 Pzp. Jeżeli Wykonawca wskaże Zamawiającemu 
w ofercie na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy, z których bezpłatnie może 
pozyskać dokumenty określone powyżej Zamawiający może odstąpić od wzywania Wykonawcy w 
zakresie przedłożenia przedmiotowych dokumentów 
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: 
-wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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 5 do SIWZ), -wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub 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). 
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) 
-Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3) siwz - jeżeli dotyczy. -Pełnomocnictwo umocowujące do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w 



postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważnione do jego reprezentacji we właściwym 
rejestrze 
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 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
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 

Doświadczenie kierownika robót 25,00 

Okres gwarancji 15,00 

 
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. Strony dopuszczają dokonanie następujących zmian umowy o charakterze istotnym: 1) zmiany 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy: a) z uwagi na warunki 
atmosferyczne nie jest możliwe wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie. Przez warunki 
atmosferyczne strony rozumieją warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów takie jak: powodzie, 
podtopienia, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej 
pory roku anomalie pogodowe – o ile długość ich łącznego oddziaływania w okresie realizacji Umowy 
przekroczy 30 dni, b) z uwagi na spełnienie się przesłanki o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) i 3) 
ustawy pzp, c) z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia będącego przedmiotem 
nin. Umowy (przedłużająca się procedura przetargowa), d) z uwagi na konieczność uzyskania w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy decyzji lub uzgodnień właściwych organów administracji 
publicznej, e) z uwagi na konieczność opracowania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy projektu 
zamiennego, f) z uwagi na odkrycia archeologiczne, g) z uwagi na wyniki przeprowadzonego 
rozpoznania badawczego architektonicznego budynku, które skutkują koniecznością dokonania zmian 
w Dokumentacji projektowej; - Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3. 2) 
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy: a) w ten sposób, że wystąpi konieczność wykonania 
robót zamiennych. Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne 
w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej, które nie stanowią 
rozszerzenia Przedmiotu Umowy a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót tj. w szczególności 
w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń i są konieczne do 
wprowadzenia z uwagi na chociaż jedną z poniższych okoliczności: i. zwiększenie bezpieczeństwa 
wykonywanych robót, ii. poprawieniu parametrów technicznych Przedmiotu Umowy, iii. obniżenie 
kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację Przedmiotu Umowy, iv. 
błędy lub braki w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; v. postęp technologiczny lub zmianę przepisów prawa 
lub obowiązujących norm i aprobat technicznych, vi. konieczność poprowadzenia instalacji po innych 
trasach niż przewiduje to Dokumentacja projektowa, wynikająca z uwarunkowań zabytkowego 
charakteru obiektu budowlanego, którego dotyczy Przedmiot Umowy, vii. Strony dokonają zmiany 
stosownie do zasad określonych w ust. 4. b) w ten sposób, że wystąpi konieczność zaniechania 
wykonania robót. Za roboty zaniechanie Strony uznają prace co do których decyzją Zamawiającego 
został ograniczony ich zakres. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. c) w 
ten sposób że wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych. Za roboty dodatkowe Strony 
uznają roboty, które nie były przewidziane w projekcie budowlanym. Strony dokonają zmiany 
stosownie do zasad określonych w ust. 4. d) z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych 
lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w szczególności w 
przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy pozwalającej na: 
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę 
parametrów technicznych; wydajności; właściwości funkcjonalno– użytkowych. Strony dokonają 
zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. e) wynikająca z przeprowadzonych dodatkowych 
badań, w tym badań architektonicznych lub archeologicznych, analiz i ekspertyz. Strony dokonają 
zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. 3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 5 ust. 1 umowy w sytuacji gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi: a) zmiana 
zakresu wykonania Przedmiotu Umowy rozumiana jako zmniejszenie zakresu wykonania wynikająca z 
konieczności zaniechania wykonania robót zgodnie z przesłanką, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b 
umowy; b) zmiana stawki podatku od towarów i usług, - i wskazane wyżej zdarzenia będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają zmiany stosownie do 
zasad określonych w ust. 5. 4) zmiany organizacji spełniania świadczenia: a) zmiany zasad 
dokonywania odbiorów – w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów 
lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży 



Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją 
umowy, b) zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z 
zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją umowy, Strony dokonają zmiany stosownie do zasad 
określonych w ust. 6. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązana do jej wyrażenia. 3. Zasady 
wprowadzania zmian o których mowa w ust. 1 pkt 1): 1) złożenie pisemnego wniosku przez 
Wykonawcę wraz z projektem Harmonogramu. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające 
wystąpienie przesłanek wykazanych przez Wykonawcę w uzasadnieniu faktycznym proponowanej 
zmiany. Wniosek zawierać ma także opinię i/lub ocenę jego zasadności dokonaną przez Koordynatora 
Inspektorów. 2) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub zwróci się 
do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 
3) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 4. Zasady wprowadzania 
zmian o których mowa w ust. 1 pkt 2): 1) złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku 
należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wykazanych przez Wykonawcę w 
uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany. Wniosek zawierać ma także opinię/ocenę jego 
zasadności dokonaną przez Inspektora. 2) w zakresie przesłanki o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) 
umowy wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zawartych w 
kosztorysie wykonawcy (ofertowy). 3) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w 
terminie 7 dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 3 dni robocze. 4) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie 
zmian. 5. Zasady wprowadzania zmian o których mowa w ust. 1 pkt 3): 1) w zakresie przesłanki 
określonej w ust. 1 pkt 3) lit. a) : a) złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z 
określeniem robót zaniechanych i wysokości wynagrodzenia., b) Zamawiający do wniosku 
Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie 
dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 2) zawarcie pisemnego 
aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. a) w zakresie przesłanki określonej w ust. 1 pkt 3) 
lit. b): i. złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę określającego podstawę prawną dokonania 
zmiany wynagrodzenia tj. wskazanie aktu prawnego i daty wejścia w życie jego przepisów oraz 
podstawę faktyczną dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w tym określającej wpływ zmian 
przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b) umowy na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. ii. Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub zwróci się 
do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 
iii. zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić tylko po terminie wejścia w życie zmian, o 
których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a-b) umowy. 6. Zasady wprowadzania zmian o których mowa w ust. 
1 pkt 4): 1) złożenie przez jedną ze Stron umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze 
wskazaniem zakresu proponowanych zmian, 2) akceptacja przez drugą stronę wniosku o którym 
mowa w pkt 1), 3) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 7. Zmiana 
treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji 
przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób 
odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz osób 
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefonów, 
faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej 
skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest 
pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień.  
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: 2019-10-15, godzina: 14:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> 
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: 
 
 


