Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych
w ramach projektu „Adaptację budynku byłego internatu na cele
muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8
w Tomaszowie Lubelskim”
(Znak sprawy: MT. 3002.13.2018)
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1
Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
ZATWIERDZAM
Eugeniusz Hanejko
Dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim

……………………………….………….………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Tomaszów Lubelski, dnia 04.12.2018 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
zwane dalej „Zamawiającym”
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
NIP: 9211688216, REGON: 950423127,
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek: godz. 8.300 – 16.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adresy poczty elektronicznej: muzeum3@go2.pl
Strona internetowa: http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
1.3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw i usług lub robót
budowlanych.
1.4. Słownik.
Użyte
w
niniejszej
Specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
(oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1986),
2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany
w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotyczy niniejsza SIWZ,
5) „Zamawiający” – Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie
Lubelskim.
1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę
zgodnie z jej wymaganiami.
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac
konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach projektu „Adaptacja
budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych
przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”.
2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert
częściowych z podziałem na 7 części, jak poniżej:
2.2.1. część 1 zamówienia – „Ceramika artystyczna”,
2.2.2. część 2 zamówienia – „Rzemiosło artystyczne”,
2.2.3. część 3 zamówienia – „Papier”,
2.2.4. część 4 zamówienia – „Tkanina i tkanina artystyczna”,
2.2.5. część 5 zamówienia – „Meble”,
2.2.6. część 6 zamówienia – „Broń i inne zabytki metalowe”,
2.2.7. część 7 zamówienia – „Archeologia”,
2.3. Szczegółowy opis zabytków przeznaczonych do konserwacji oraz wykaz
dodatkowych zaleceń przy konserwacji niektórych zabytków znajduje się
w Załączniku nr 1 do SIWZ „Wykaz zabytków ruchomych przeznaczonych do
konserwacji”. Zdjęcia zabytków przeznaczonych do konserwacji stanowi Załącznik
nr 1a do SIWZ.
2.4. Na proces konserwacji składać się będą następujące działania:
1) przedstawienie krótkich programów konserwatorskich dla poszczególnych
zabytków lub grupy zabytków (archeologia),
2) naniesienie numeru inwentarzowego dla każdego zabytku,
3) wykonanie opakowań do bezpiecznego przechowywania oraz transportu,
4) przeprowadzenie bardzo dokładnej analizy wszystkich materiałów, elementów
zabytków, techniki wykonania oraz stanu zachowania;
5) wykonanie dokumentacji konserwatorskich dla poszczególnych zabytków zaś
dla zabytków archeologicznych dla poszczególnych grup zgodnie ze standardami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1265 z późn. zm.),
6) wykonanie dokumentacji fotograficznej osobnej dla każdego zabytku
Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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- fotografie przed oraz po konserwacji całości zabytku,
- fotografie w trakcie konserwacji, które powinny dokumentować efekty
kolejnych etapów prac,
- fotografie i makrofotografie obrazujące zniszczenia i naprawy,
Zdjęcia należy wykonać aparatem fotograficznym z matryca min. 15 mln pikseli
w formacie RAW.
Wymaga się, aby fotografie były wykonane przy dużej głębi ostrości, dobrze
oświetlone, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. W kadrze
każdorazowo należy umieścić szary lub kolorowy wzornik koloru, z podziałką
wielkości.
Zdjęcia w formacie RAW oraz JPG z przeprowadzonej konserwacji, również te nie
umieszczone w dokumentacji powinny być zapisane na płytach CD/DVD
dołączonych do dokumentacji.
W dokumentacji fotograficznej, fotografie z opisem należy wydrukować na
błyszczącym papierze fotograficznym przy użyciu drukarki pigmentowej.
Format zdjęć powinien być nie mniejszy aniżeli 10cm x 15cm.
2) Wykonanie informacyjnej bazy zabytków. Każdy zabytek powinien być opisany
na oddzielnej kartce. Wszystkie kartki należy włożyć do przeźroczystych
koszulek. Do każdego segregatora należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie
CD/DVD. Na płycie powinny znajdować się uzupełnione tabele zapisane w
programie Word oraz PDF.
Dokumentacja obejmuje oprawiony wydruk: części opisowej wraz z badaniami,
dokumentacji fotograficznej oraz dołączone płyty CD/DVD. Dokumentacje
konserwatorskie powinny być przekazane do siedziby Zamawiającego w ilości 3
egzemplarzy w wersji papierowej i wersji elektronicznej w formacie *.pdf. doc.
2.5. Dodatkowe informacje i wymogi Zamawiającego.
1) Na każde żądanie Zamawiającego, w toku realizacji zamówienia, Wykonawca
musi przedstawić, m.in., bieżący zakres prac i materiały użyte do konserwacji.
2) Prace konserwatorskie winny być wykonane z największą starannością i w
najwyższym standardzie, zgodnie ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi
zasadami i przepisami prawa oraz terminowo.
3) Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje
pozyskane od Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia, których
ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.
4) Wykonawca będzie zobowiązany do transportu zabytków z Muzeum
Regionalnego im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim do pracowni
konserwatorskiej Wykonawcy oraz z powrotem z pracowni konserwatorskiej
Wykonawcy do siedziby w Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w
Tomaszowie Lubelskim na własny koszt i odpowiedzialność.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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5) Wykonawca pokryje koszty oraz zapewni ochronę zabytków w czasie transportu
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w
muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym
zniszczeniem lub utratą oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu
przenoszenia muzealiów. Zabytki muszą być pakowane przy użyciu
odpowiednich, bezpiecznych materiałów przeznaczonych do zabezpieczania
obiektów zabytkowych.
2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnej ilości kontroli
zabytków w trakcie trwania prac konserwatorskich. Wykonawca będzie
zawiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez osobę wyznaczoną
przez Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed datą kontroli. Koszty
podróży osoby lub osób wyznaczonej(ych) przez Zamawiającego w celu kontroli
zabytków pokrywa każdorazowo Zamawiający. W ramach niniejszego zamówienia
Wykonawca poniesie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację
przedmiotu umowy, a także skutki prawne oraz finansowe za istotne zmiany
wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji zamówienia bez akceptacji
Zamawiającego i/lub z naruszeniem postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego i/lub obowiązujących przepisów prawa.
2.7. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel
(przedstawiciele) Wykonawcy moż e (mogą) przeprowadzić wizję lokalną
zabytków, którego dotyczy zamó wienie, w celu uzyskania informacji dla
poprawnego przygotowania oferty. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez
Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawcy, któ rzy będą chcieli
przeprowadzić wizję lokalną zobowiązani są do wcześ niejszego (min. z
jednodniowym wyprzedzeniem) pisemnego zgłoszenia na adres Zamawiającego
okreś lony w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ podając datę i godzinę odpowiadającą
Wykonawcy oraz dane do kontaktu (numer faksu i telefonu) w celu ustalenia
terminu wizji.
2.8. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne
za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz
płatności określone są w projekcie umowy.
2.9. Gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane prace
konserwatorskie na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki gwarancji
opisuje § 8 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium
oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 12 miesięcy (termin
minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych –
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
2.10. Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji prac konserwatorsko –
restauratorskich oraz dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej
objętych zakresem zamówienia pkt. 2.1-2.4 SIWZ,
(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań, rodzaju
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia zawarte są § 2a Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do
SIWZ).
2.11. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych
2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
2.13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg podziału określonego w
pkt. 2.2 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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2.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
2.16. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu
„Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją
wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Projekt nr RPLU.07.01.00-06-0086/16,
Umowa nr: RPLU.07.01.00-06-0086/16-00.

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie wszystkich części zamówienia
zostało zrealizowane w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu:
4.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia
w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
4.1.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust.
5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale
5 SIWZ.
4.1.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
(art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
4.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej
przestępstwem
lub
przestępstwem
skarbowym,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu:
4.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie), wykonał należycie:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
minimum 3 (trzy) usługi, z których każda obejmowała swoim
zakresem konserwację ceramiki artystycznej będącej muzealiami
lub będących obiektami wpisanymi do rejestru zabytków
ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innego właściwego
ze względu na miejsce położenia lub przechowywania zabytku
ruchomego rejestru*,
b) w zakresie części 2 zamówienia:
minimum 3 (trzy) usługi, z których każda obejmowała swoim
zakresem konserwację rzemiosła artystycznego będącego
muzealiami lub będących obiektami wpisanymi do rejestru
zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innego
właściwego ze względu na miejsce położenia lub przechowywania
zabytku ruchomego rejestru*,
c) w zakresie części 3 zamówienia:
minimum 3 (trzy) usługi, z których każda obejmowała swoim
zakresem konserwację zabytków papierowych będących
muzealiami lub będących obiektami wpisanymi do rejestru
zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innego
właściwego ze względu na miejsce położenia lub przechowywania
zabytku ruchomego rejestru*,
d) w zakresie części 4 zamówienia:
minimum 3 (trzy) usługi, z których każda obejmowała swoim
zakresem konserwację tkaniny w tym tkaniny artystycznej
będącej muzealiami lub będących obiektami wpisanymi do
rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub
innego właściwego ze względu na miejsce położenia lub
przechowywania zabytku ruchomego rejestru*,
e) w zakresie części 5 zamówienia:
minimum 3 (trzy) usługi, z których każda obejmowała swoim
zakresem konserwację zabytków meblarskich
będących
muzealiami lub będących obiektami wpisanymi do rejestru
zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innego
właściwego ze względu na miejsce położenia lub przechowywania
zabytku ruchomego rejestru*,
f) w zakresie części 6 zamówienia:
minimum 3 (trzy) usługi, z których każda obejmowała swoim
zakresem konserwację zabytków techniki z mechanizmami
precyzyjnymi będących muzealiami lub będących obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami lub innego właściwego ze względu na miejsce
położenia lub przechowywania zabytku ruchomego rejestru*,
g) w zakresie części 7 zamówienia:
3) minimum 3 (trzy) usługi, z których każda obejmowała swoim
zakresem konserwację zabytków archeologicznych będących
muzealiami lub będących obiektami wpisanymi do rejestru
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zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innego
właściwego ze względu na miejsce położenia lub przechowywania
zabytku ruchomego rejestru*,
*Przez muzealia Zamawiający rozumie rzeczy ruchome i nieruchomości
stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów, zgodnie
z przepisem art. 21 i 21 a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Przez zabytek ruchomy wpisany do rejestru zabytków Zamawiający
rozumie rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w
interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisany do
rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu powołanej ustawy. Przez inny
właściwy ze względu na miejsce położenia lub przechowywania zabytku
ruchomego rejestr, Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie, jak i na
świecie rejestr bądź wykaz, ewidencję zabytków ruchomych będący
odpowiednikiem rejestru zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 z późn. zm.).
2) skieruje do realizacji zamówienia zespół w składzie co najmniej:
a) w zakresie wszystkich 7 części zamówienia:
- min. 1 osoba kierująca pracami konserwatorskimi, która posiada
kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy
zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa,
zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.), to
jest która: ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub
konserwacji zabytkó w oraz któ ra po rozpoczęciu studió w drugiego
stopnia lub po zaliczeniu szó stego semestru jednolitych studió w
magisterskich przez co najmniej 9miesięcy brała udział w pracach
konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub
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zaliczanych do jednej z kategorii, o któ rych mowa w art. 14a ust. 2
przywołanej ustawy,
Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa powyżej, mogą być
uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one
uznawane za równorzędnie z wykształceniem i tytułami zawodowymi
uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa powyżej,
może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prowadzonych
przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do
jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową
(na 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 części) to może, w celu wykazania zdolności
technicznych i zawodowych te same osoby do każdej części zamówienia,
na którą składa ofertę.
4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa
w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
4.5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4.5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
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4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
4.5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane;
4.5.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2.3 SIWZ musi
spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy
łącznie.
Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykażą, spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 4.2 SIWZ;
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia
określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
4.8.3. wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
ustawy Pzp.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
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4.10. Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec
podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a ustawy
(art. 25a ust. 5 ustawy Pzp).

Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:
5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia
(aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku
Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia
te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5
do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu
zamieszcza
informacje
o
tych
podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
5.1.2. Dowody, o których w rozdziale 4.5.1 SIWZ, w szczególności pisemne
zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w
rozdziale 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji
podmiotu trzeciego.
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5.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez
wszystkich wykonawców:
(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!)

5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
5.3 Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:
5.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń
lub dokumentów:
(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!)

a) wykazu 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 usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
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
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należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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, sporządzonego
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2)
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
5.3 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
5.4 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.5 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składane jest w oryginale.
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ należy złożyć w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia
i dokumenty wskazane w pkt 5.3.1 SIWZ składa się w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.6 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
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5.7 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 5.3.1 SIWZ sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których
mowa w sekcji 5.3.1 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym
są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
ich tłumaczenia na język polski.
5.9 W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji
5.3.1 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, Pzp Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
5.10 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
5.11 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone
w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie
podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
5.12 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na
dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których
mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 SIWZ oraz klauzula „za zgodność z oryginałem".
W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność
z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć
się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
5.13 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 SIWZ w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do
oferty.
5.14 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 5.3.1 SIWZ, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
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Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1.

Wykonawca moż e złoż yć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złoż enie
więcej niż jednej oferty dla danej częś ci zamó wienia spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złoż onych przez Wykonawcę na tę częś ć zamó wienia.
7.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
7.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
7.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez Wykonawcę.
7.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub
Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
7.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku
innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
7.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
7.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowana przez Wykonawcę.
7.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie
składania, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11
ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
7.13. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do SIWZ.
b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących
odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ,
c) 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 (jeżeli dotyczy);
d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych 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 (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570),
a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
7.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym
opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu i e-mail Wykonawcy;
b) Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Strona 18 z 30

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

c) OFERTA NA – Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach
ruchomych w ramach projektu „Adaptację budynku byłego internatu na
cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8
w Tomaszowie Lubelskim” - Znak sprawy: MT.3002.13.2018
d) Nie otwierać przed dniem 14.12.2018 r. do godz. 10:15.
7.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie
koperty.

Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.13 SIWZ należy złożyć
w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pokój Nr 1.
Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.
Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową lub kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pokój Nr 1.
Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie
oznaczonej jak w pkt. 7.14 SIWZ z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę,
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy
informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej
stronie internetowej (http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl) informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Strona 19 z 30

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

8.9.

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1 SIWZ, zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1.
9.2.
9.3.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o
60 dni.

Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia w części, na
którą Wykonawca składa ofertę. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w
Formularzu oferty (Załącznik nr 3 SIWZ), którą należy podać w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
10.2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów.
10.3. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu
ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy
po stronie Zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
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do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto
jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
10.5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 2
do SIWZ.

Rozdział 11
BADANIE OFERT
11.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz
w przypadkach określonych w art. 90 ust. 1 a ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w
szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
11.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
11.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp może najpierw
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział 12
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
1
Cena (C)
60
Długość okresu gwarancji jakości na
2
40
wykonane prace konserwatorskie (G)
12.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
12.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony
do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace
konserwatorskie” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 12 miesięcy,
Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 36
miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 36 miesięcy Wykonawca
otrzyma pkt wg wzoru:
Go
G=
----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
G wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
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G max. Go -

najdłuższy oferowany kres gwarancji,
okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,
w przedziale od 12 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 12 m-cy, Zamawiający
ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w
ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może
zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny
36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń
wartość 36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu
gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie”. Wykonawcy oferują
długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 12 do
36 miesięcy).
12.5. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta,
która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości
na wykonane prace konserwatorskie”.
12.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa
w pkt 12.1 SIWZ.

Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
13.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich Wykonawców o:
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- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
- Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
- dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
- nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
- unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.3. Informacje o których mowa w pkt. 13.2 tiret pierwszy oraz tiret
piąty – siódmy, Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej:
(http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl).

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych
do oferty.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16
POSTANOWIENIA UMOWY
16.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
16.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zawarta umowa, o której mowa w pkt. 16.1 SIWZ.
16.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo
opisanych w Projekcie Umowy.

Rozdział 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
17.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
(http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl), pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl).
17.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację
na własnej stronie internetowej (http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl).
17.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
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Rozdział 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
18.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Jeżeli zamawiający lub wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
18.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na
adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
18.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
Adresy poczty elektronicznej: muzeum3@go2.pl
18.5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się znakiem postępowania: MT.3002.13.2018
18.6. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Pana Eugeniusz Hanejko, e-mail: muzeum3@go2.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu określonych w pkt. 1.1. SIWZ
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
18.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania a Wykonawcami.
18.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Rozdział 19
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POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie.
19.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
19.2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
19.2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym
podpisem
albo
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym.
19.2.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.2.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
19.2.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie
zgodnie z pkt 19.2 SIWZ.
Skarga do sądu.
19.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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19.3.1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
19.3.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
19.3.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub
w części.
19.3.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Rozdział 20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach
projektu „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz
z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
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5)

6)
7)

8)

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza
przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej,
- składania ofert wariantowych,
- rozliczania w walutach obcych,
- aukcji elektronicznej,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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Rozdział 22
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 –
Załącznik Nr 1a –

Wykaz zabytków ruchomych przeznaczonych do konserwacji.
Zdjęcia zabytków przeznaczonych do konserwacji.

Załącznik Nr 2 –
Załącznik Nr 3 –
Załącznik Nr 4 –

Projektu umowy.
Wzór Formularza Ofertowego – wraz z ofertą.
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz
z ofertą.
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – wraz z ofertą.
Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy
kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),
Wzór wykazu usług – składany na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
Wzór wykazu osób – składany na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 5 –
Załącznik Nr 6 –

Załącznik Nr 7 –
Załącznik Nr 8 –
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