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Ogłoszenie nr 500441-N-2019 z dnia 2019-01-03 r.

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera: 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”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „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.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
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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 im. dr. Janusza Petera, krajowy numer identyfikacyjny
95042312700000, ul. Ul. Zamojska 2 , 22600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska,
tel. 84 664 37 20, e-mail muzeum3@o2.pl, faks 84 664 37 20.
Adres strony internetowej (URL): http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51a2d24d-4383-4e70-923a-14f8b3cee1ae
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Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.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:
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Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ.
Adres:
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ul. Zamojska 2, 22-600
Tomaszów Lubelski, pokój Nr 1. Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania
ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w zdaniu pierwszym, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

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: 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”
Numer referencyjny: MT.3002.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51a2d24d-4383-4e70-923a-14f8b3cee1ae
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II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
6

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: 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 6 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 – „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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51a2d24d-4383-4e70-923a-14f8b3cee1ae

Strona 5 z 27

03.01.2019, 15*24

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: − 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,
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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. 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 może (mogą) przeprowadzić wizję lokalną
zabytków, którego dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania
oferty. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty.
Wykonawcy, którzy będą chcieli przeprowadzić wizję lokalną zobowiązani są do wcześniejszego (min.
z jednodniowym wyprzedzeniem) pisemnego zgłoszenia na adres Zamawiającego określony 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.
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II.5) Główny kod CPV: 92522100-7
Dodatkowe kody CPV:

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
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-16

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie wszystkich części
zamówienia zostało zrealizowane w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51a2d24d-4383-4e70-923a-14f8b3cee1ae
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 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. 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
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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 archeologicznych 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*, *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 zabytków oraz która
po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów
magisterskich przez co najmniej 9miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
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rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o
których 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 lub 6 części) to może, w celu wykazania
zdolności technicznych i zawodowych te same osoby do każdej części zamówienia, na którą składa
ofertę.
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:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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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:
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:
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: 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 należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
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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) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51a2d24d-4383-4e70-923a-14f8b3cee1ae
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Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
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jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51a2d24d-4383-4e70-923a-14f8b3cee1ae
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. 2. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy mogą być dokonane w następujących przypadkach i zakresie: 1)
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wskutek zmian obowiązujących przepisów prawa, norm, mających wpływ na warunki umowy; zmiany
będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do
nowych regulacji prawnych, 2) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły
wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny
wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu,
trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą
którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą być
dokonane w zakresie: a) wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i
ewentualnie usuwania jego skutków, b) zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np.
ograniczenie zakresu prac lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem skutków
zdarzenia, 3) w razie zlecenia przez zamawiającego wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia; zmiana może nastąpić w zakresie
terminu realizacji zamówienia podstawowego, o czas wykonywania prac dodatkowych i/lub
zamiennych 4) w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę wystąpienia konieczności wykonania prac
zamiennych, w szczególności wynikającej z niezbędnej zmiany technologii wykonania prac
stwierdzonej przez nadzór konserwatorski, komisję konserwatorską, PWKZ, przy czym zmiana może
dotyczyć zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w SIWZ, 5) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego – opóźnienia zamawiającego w przekazaniu terenu prac lub w zakresie dokonywania
odbiorów, zawieszenia prac przez zamawiającego, o czas opóźnienia lub zawieszenia, 6) w zakresie
zmiany terminu realizacji zamówienia, z powodu przedłużających się uzgodnień z organami
administracji, komisją konserwatorską i innych procedur administracyjnych, mających wpływ na
termin realizacji umowy, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, przy czym termin może ulec
wydłużeniu o czas trwania uzgodnień, 7) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych
badań, opracowań lub uzgodnień, zmiana może dotyczyć zakresu prac w stopniu nie wykraczającym
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, oraz wydłużenia terminu realizacji
zamówienia o czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień, 8)
wystąpienia konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny niż przyjęto w programie
prac konserwatorskich, z zastosowaniem innych technik lub materiałów, jeżeli zmiana taka będzie
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korzystniejsza lub konieczna dla zabytku, zmiana może dotyczyć zakresu prac w stopniu nie
wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ 9) gdy wprowadzenie zmian
dotyczących zakresu lub technologii prac zaleci lub nakaże PWKZ lub komisja konserwatorska, 3.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem
przypadków, gdy: 1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie prac zamiennych, skutkujących
zmianą kosztów prac, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem konieczności, wynagrodzenie
wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość prac zamiennych, wskazaną w kosztorysie
przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez nadzór konserwatorski, 2) Wykonawca
nie wykona prac w jakiejkolwiek części, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość
prac niewykonanych, 3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość prac zaniechanych, wskazaną w kosztorysie
przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez nadzór konserwatorski, 4) nastąpi zmiana
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 4. Wszystkie powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z
obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 6. Strona, która
występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla
swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 7. Zmiana postanowień
zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą
powoływać się strony niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2019-01-14, godzina: 10:00,
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
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia:
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Ceramika artystyczna
1) 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: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
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przeznaczonych do konserwacji”. Zdjęcia zabytków przeznaczonych do konserwacji stanowi Załącznik nr
1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Rzemiosło artystyczne
1) 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: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) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Papier
1) 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: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) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Tkanina i tkanina artystyczna
1) 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: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) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Meble
1) 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: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) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Archeologia
1) 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: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) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92522100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane prace konserwatorskie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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