
 
 
 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.muzeumjarocin.pl 
 

Ogłoszenie nr 65034 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.  

Jarocin: Remont elewacji Pałacu Radolińskich 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

tak  

 

Nazwa projektu lub programu 

Przedmiotowe zadanie zostało przez Muzeum Regionalne w Jarocinie złożone do 

dofinansowania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i 

adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”, realizowanego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – Oś 

Priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego– Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w 

obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. 

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 

 

http://www.muzeumjarocin.pl/


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 Regionalne w Jarocinie, krajowy numer 

identyfikacyjny 128767600000, ul. Rynek-Ratusz  , 63200   Jarocin, woj. 

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 747 34 49, e-mail 

muzeum@muzeumjarocin.pl, faks 62 747 34 49.  

Adres strony internetowej (URL): www.muzeumjarocin.pl 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury 

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):  

NIE DOTYCZY. 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

tak  

www.muzeumjarocin.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

tak  

www.muzeumjarocin.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

tak  

Inny sposób:  

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Adres:  

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 

Jarocin 

 

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 elewacji Pałacu 

Radolińskich 

Numer referencyjny: ZP/1/2017 

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  

 



 

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: 5.1. Przedmiotem 

zamówienia jest remont elewacji Pałacu Radolińskich w Jarocinie, obejmujący swym 

zakresem: - cokół ceglany, - renowację cokołów z kamienia, - renowację detali 

wykonana z granitu, - renowację detali architektonicznych jak opaski okienne, 

podokienniki, gzymsy, - renowację elewacji, - renowację elementów metalowych. 

Kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45410000-4 Roboty 

tynkarskie 45442100-8 Roboty malarskie 45262522-6 Roboty murarskie 45261210-9 

Wykonywanie pokryć dachowych 5.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

stanowi Tom III SIWZ Dokumentacja projektowa oraz z tom V SIWZ Kosztorys 

ofertowy. 5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ 

Projekt umowy. 5.4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a 5.4.1. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących prace i roboty związane z remontem 

elewacji ceglanej, robotami tynkarskimi (rusztowania, tynki gruboziarniste, tynki 

gładkie, nakrywy z dachówki karpiówki), malowaniem elewacji (malowanie tynków 

gładkich, remont balkonów, remont elementów elewacji, remont schodów). Na 

umowę o pracę nie musi zostać zatrudniona osoba pełniąca funkcję kierownika 

budowy, osoba nadzorująca prace konserwatorskie i renowacyjne, osoby wykonujące 

renowację elementów architektonicznych elewacji, renowację elementów 

kamiennych (remont herbów, remont zegara słonecznego), renowację istniejących 

oraz nowych elementów sztukaterii, malowanie detali architektonicznych. 5.4.2. W 

trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w 



przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.4.3. W trakcie 

realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1. 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) 

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 5.4.4. Z tytułu niespełnienia przez 



wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1. czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego 

w pkt. 5.4.1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1 czynności. 5.4.5. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 5.4.6. Postanowienia pkt. 5.4.1. – 5.4.4. stosuje się 

odpowiednio do podwykonawców. 5.5. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w 

jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot 

zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane 

przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

5.6. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w 

art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

5.7. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

zgodnie z pkt. 10.8 Tomu I (IDW) SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 

Dodatkowe kody CPV:45410000-4, 45442100-8, 45262522-6, 45261210-9 



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  

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: 

data zakończenia: 30/11/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania 

placu budowy do dnia 30.11.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni 

od dnia podpisania umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 

przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy. 

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 określa ww. warunku udziału w 

postępowaniu. 

Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 

00/100). 

Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia: Zamawiający uzna spełnienie 

przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót 

polegających na remoncie obiektu wpisanego do ewidencji zabytków, o wartości 

minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) brutto każda. b) w 

zakresie kwalifikacji zawodowych: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę 

przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - osoby do pełnienia funkcji 

kierownika budowy - kierownik branży budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - 

osobą posiadającą doświadczenie przy realizacji 3 prac budowlanych związanych z 

renowacją sztukaterii na obiektach wpisanych do ewidencji zabytków.  

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: nie  

Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY. 

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  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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 z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów także dokument wymieniony powyżej. 

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: 

a) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie 5 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 wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 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, b)dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

NIE DOTYCZY. 

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  

NIE DOTYCZY. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postepowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz 

„Oferta” wraz z załącznikami. 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 

IDW; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku 



gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3)Kosztorys ofertowy. 

4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z 

których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 

oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może 

je uzyskać w szczególności 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 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem 

oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z 

ofertą; 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej 

formie niż pieniądz.  

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  

16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość 

wadium w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 



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. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie 

gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w 

formie niepieniężnej jako Beneficjenta należy wskazać: Muzeum Regionalne w 

Jarocinie, Rynek - Ratusz, 63-200 Jarocin. 16.3. Miejsce i sposób wniesienia 

wadium: 16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy na nr konta: 35 1090 1131 0000 0001 3400 2690 z dopiskiem 

„Wadium w przetargu nieograniczonym na „Remont elewacji Pałacu Radolińskich”. 

Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a 

dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale wraz z 

ofertą - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym 

mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 16.3.2. Zaleca 

się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 

tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia 

przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną 

przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym 

punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia 

wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 

będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 

składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 



wykonania umowy. 16.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 16.5.1, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.5.5. W 

pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym 

dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 16.6.1. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie  

 

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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: NIE DOTYCZY. 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

  
 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 



następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
CENA 60 

GWARANCJA 40 

 

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:  

NIE DOTYCZY. 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

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:  

NIE DOTYCZY. 

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: nie  

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:  

NIE DOTYCZY. 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

nie  

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:  

Licytacja wieloetapowa  



etap nr czas trwania etapu 
  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

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.Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, 

w tym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.) oraz określonej SIWZ. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1, 

zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących warunkach: 1) Terminu 

realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian; termin realizacji 

zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a)z powodu wystąpienia dodatkowych 

okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez 

doświadczonego Wykonawcę robót, polegających na: - konieczności usunięcia 

kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innych obiektów, - konieczności 

przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, b)z powodu okoliczności siły 

wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub 



grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)z powodu szczególnie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d)jeżeli 

wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, - przedłużająca się procedura przetargowa w przypadku wydłużenia 

terminu związania z ofertą do dnia podpisania umowy, e)jeżeli powstaną 

okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji itp., - odmowa wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej, f)jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności 

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem projektu, g)opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie 

opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w 

wykonaniu następujących zobowiązań: - przekazania terenu budowy, - przekazania 

dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający 

był zobowiązany), - przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia 

wad w dostarczanej dokumentacji projektowej; - kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ale w takim 

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie kolizji; 2)Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia wraz 

ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; wynagrodzenie wykonawcy może ulec 

zmianie: - w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia zakresu robót 

(niewykonania lub zaniechania prac objętych umową) przez Zamawiającego, - w 

przypadku wprowadzenia robót zamiennych wprowadzonych przez Kierownika 

Budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, - w związku 



z powykonawczym zestawieniem kosztów - zmiany ilości obmiarowych w stosunku 

do ilości przedmiarowych; 3)Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; 

wykonawca może zmienić kierownika budowy jedynie z przyczyn niezależnych od 

niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie itp.) przy czym osoba 

zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała co najmniej takie 

same kwalifikacje jak poprzedni kierownik. 2. Zmiana terminu realizacji zamówienia 

może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami zmiany, o którym mowa w ust.2 

pkt.1.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

NIE DOTYCZY. 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

NIE DOTYCZY. 

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

postępowaniu:  

Data: 27/04/2017, godzina: 11:00,  

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  

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności 

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: 
 

 


