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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.muzeum-sieradz.com.pl

Sieradz: Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu 
zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 oraz Adaptacja i 

rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy
ul. Zamkowej 1

Numer ogłoszenia: 64914-2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

i. 1) NAZWA i ADRES: Muzeum Okręgowe w Sieradzu , ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 

043 8271639, faks 043 8223020.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-sieradz.com.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: www.muzeum-sieradz.com.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w 

Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 oraz Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych 

budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe zakresy i sposoby 

wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia określają niżej wymienione dokumenty stanowiące 

załączniki do SIWZ: ZADANIE A - Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego 

przy ul. Dominikańskiej 2: 1. Informacja o robotach wykonanych dotychczas - załącznik nr 8 2. projekt 

budowlany - załącznik nr 9 3. projekt wykonawczy - załącznik nr 10 4. kosztorys ofertowy (przedmiar robót - 

ogólnobudowlany) - załącznik nr 11 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 

załącznik nr 12 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja sanitarna - załącznik nr 13 7. 

kosztorys ofertowy (przedmiar robót) instalacji sanitarnej - załącznik nr 14 8. specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót - instalacja elektryczna - załącznik nr 15 9. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) -
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instalacji elektrycznej - załącznik nr 16 10. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) - instalacji SAP - załącznik nr 

17 11. projekt zamienny - instalacja SAP - załącznik nr 18 ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb 

muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 (opracowanie obejmuje również wewnętrzne roboty 

instalacyjne, w tym elektryczne) - część robót rozbiórkowych już wykonano w ramach organizacji placu 

budowy dla robót wzmacniających lundamenty budynku przy Dominikańskiej 2. 1. projekt budowlany - 

załącznik nr 19 2. projekt budowlany zamienny - załącznik nr 20 3. specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych - załącznik nr 21 4. przedmiar robót - roboty budowlane - załącznik nr 22 5. 

przedmiar robót - zagospodarowania terenu, utwardzenie i ogrodzenie - załącznik nr 23 6. przedmiar robót 

instalacji sanitarnej - załącznik nr 24 7. przedmiar robót instalacji elektrycznej - załącznik nr 25 Kosztorysy 

nakładcze (przedmiary robót) określające zakres prac - MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. Wszystkie 

użyte w opisach przedmiotu zamówienia materiały do wykonania robót budowlanych mają charakter wiążący.

W przypadku gdy rozwiązania zawarte projekcie wykonawczym lub przedmiarze są sprzeczne z projektem 

budowlanym - za nadrzędny uznawany jest projekt budowlany..

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

zwiększenie zakresu robót remontowo - budowlanych do wartości 40% zamówienia podstawowego

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-0, 45.31.12.00-2, 45.23.24.40-8, 45.00.12.00-0, 

45.33.11.00-7, 45.42.21.00-2, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 31.62.50.00-3, 45.33.12.00-8, 45.42.11.60-3, 

45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.31.22.00-9, 45.11.11.00-9, 32.41.21.00-5, 45.41.00.00-4, 90.92.40.00-0, 

45.23.21.50-8, 45.32.10.00-3, 45.23.32.62-3.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1.Wykonawca 

przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: wpisać kwotę 26800,00 zł 

(słownie złotych:dwadzieścia sześć tysięcy osiemset 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert tj. 07 marca 2013 roku do godz.10.00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z 

poniższych form: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w 

gwarancjach bankowych,w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielonych przed podmioty, o 

których mowa a art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (testjedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275zezm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej
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należy wpłacać na rachunek bankowy: PKO BP Sieradz 63 1020 4564 0000 5402 0010 9637 z adnotacją 

wadium - Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 

oraz Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej. Za 

skutecznie wniesione wadium w formie pieniężnej zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu 

składania ofert zostanie zaksięgowane na jego rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w 

formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Z 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej (gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej) 

powinno wynikać jednoznacznie,iż wystawiający zobowiązuje się do wypłaty należności w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w przypadkach określonych w Ustawie Pzp. Ważność 

dokumentu powinna obejmować cały okres związania ofertą włącznie z dniem w którym upływa termin 

składania ofert.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), 

wysokości lub w innej, niż określona w pkt. 8.3 formie, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania.Zamawiający zwróci wadium wykonawcom zgodnie z uregulowaniami Art 46 Ustawy Pzp.

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

uprawnień wynikających z przepisów prawa.

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych w tym w 

obiektach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 

czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 

Nr 150, poz. 1579). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie 

(samodzielnie lub z udziałem podwykonawców) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej trzech kontraktów na roboty 

budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł w tym co najmniej jednego w 

obiekcie wpisanym rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

111.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający nie określa szczególnych 

wymagań.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które 

będą kierować robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie właściwe dla przedmiotu zamówienia w specjalności: a. 

konstrukcyjno - budowlanej - co najmniej jedna osoba, b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 

jedna osoba, c. instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

IN.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków zamierza polegać na potencjale innych 

podmiotów do oferty pisemne zobowiązanie (oryginał) lub inny dokument (kopia potwierdzona za zgodność 

przez Wykonawcę) potwierdzający oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji 

zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1) W przypadku udostępnienie 

wiedzy i doświadczenia dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie podmiotu 

udostępniającego do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia - np. jako podwykonawca lub poprzez
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oddelegowanie do dyspozycji Zamawiającego własnych pracowników posiadających wymagane 

doświadczenie. 2. Jeżeli poszczególne zasoby (wiedza i doświadczenie, potencjał, osoby, zdolność finansowa) 

udostępniane są przez odrębne podmioty każdy z nich składa odrębne zobowiązania. Dokumenty składane 

przez wykonawców występujących wspólnie: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, 

do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich składanych dokumentów. Pełnomocnictwo może 

wynikać z odrębnego dokumentu lub umowy regulującej współpracę podmiotów. Dokument ustanawiający 

pełnomocnika należy złożyć w formie pisemnej - oryginał lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2) Wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, może przedłożyć jeden z wspólnie występujących 

wykonawców, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - 

przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku- podpisany przez wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 3) Oświadczenia: o spełnieniu warunków udziału, 

oraz braku podstaw do wykluczenia mogą być złożone przez pełnomocnika lub odrębnie przez każdego z 

wykonawców występujących wspólnie. 4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ( jeżeli wykonawca 

podlega wpisowi) składa odrębnie każdy z wykonawców. 5) Wykaz robót budowlanych może przedłożyć jeden 

z wspólnie występujących wykonawców jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten 

warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku, podpisany przez 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 )przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót warunków atmosferycznych, 

konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych,

2)zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, lub sposobu wykonania - wykonanie robot
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zamiennych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.muzeum-sieradz.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w 

Sieradzu ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 

godzina 10:00, miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz Dział 

Administracyjno-Gospodarczy (ul. Rynek 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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