
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 

 

Jelenia Góra: BOLKÓW - Zamek Bolków - XIII-XVI w.; III etap prac 

zabezpieczająco-konstrukcyjnych na Zamku Bolków 

Numer ogłoszenia: 100342 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Karkonoskie , ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 7523465, faks 075 7523465. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BOLKÓW - Zamek Bolków - XIII-XVI 
w.; III etap prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych na Zamku Bolków. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu Muru Zewnętrznego oraz 
Bramy Górnej na Zamku w Bolkowie - w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 
Zakres robót obejmuje n/w roboty budowlane: 1. W zakresie Muru Zewnętrznego (obwodowego) 
zamku od bramy wjazdowej do Domu Niewiast: 1) wykonanie podbudowy podstawy muru, 2) 
naprawa lica ścian zewnętrznych, 3) wypełnienie ubytków zagrażających statyce budowli, 4) 
przemurowania i zabezpieczenie korony murów 2. W zakresie Bramy Górnej Zamku: 1) 
wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji, 2) wykonanie nad bramą płyty żelbetowej z izolacją 
przeciwwilgociową.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.54-2, 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 
PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach 
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

http://www.bip.muzeumkarkonoskie.pl/


których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA I oddział Jelenia Góra 
nr 72 1090 1926 0000 0005 1400 0286. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - II etap prac 
zabezpieczająco-konstrukcyjnych na zamku Bolków. 5. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu 
przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w gwarancjach lub 
poręczeniach należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28 lub złożyć wraz z ofertą, przed upływem 
terminu składania ofert. 7. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) 
nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu 
ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) 
oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku 
zaistnienia którejkolwiek z okoliczności: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej, b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty 
wadium w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego 
pisemnego wezwania do zapłaty, 4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem 
związania ofertą wskazanym w SIWZ. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 
niniejszego Działu SIWZ. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci 
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8 niniejszego Działu SIWZ, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie 
wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w terminie 5 dni od daty 
dokonania wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 
III.2) ZALICZKI 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący posiadania wiedzy i 
doświadczenia, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
minimum dwa zamówienia obejmujące swym zakresem remont obiektu zabytkowego 
wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto 
każde 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej (kierownik budowy), posiadającą co najmniej dwuletnią 
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, jeżeli przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 
wysokości minimum 300 000,00 PLN. 

 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 



 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - Gwarancja - 20 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu zmian do umowy w 
następujących przypadkach: 1. Zmiana personelu Wykonawcy. 1) Wykonawca zobowiązany jest 
wyznaczyć do kierowania i wykonywania robót personel wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z 
wymaganiami SIWZ. 2) Zmiana którejkolwiek z w/w osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż na 7 dni przed 
planowaną zmianą. 4) Osoba proponowana na zamianę musi spełniać wymagania określone w 
SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach 
wystąpienia siły wyższej. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 15.05.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. 
Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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