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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Sztutowo: „Prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego 
obozu KL Stutthof (rekonstrukcja ogrodzenia)," 

Numer ogłoszenia: 196948-2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Stutthof , ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, 

tel. 055 2478353, faks 055 2478358. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.stutthof.org 

I. 2) RODZAJ ZAIMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Prace budowlane przy obiektach 

dozorowych byłego obozu KL Stutthof (rekonstrukcja ogrodzenia)" 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

są prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego obozu KL Stutthof(rekonstrukcja ogrodzenia ). 

Zamówienie to obejmuje swoim zakresem w szczególności przebudowę ogrodzenia, polegającą na 

wymianie i wzmocnieniu fundamentów ogrodzenia, wmurowaniu nowych słupów i ścianek, wymianie 

czapek żelbetowych, wymianie drewnianych przęseł ogrodzenia z zachowaniem identycznego 

wyglądu. Ogrodzenie zlokalizowane jest na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie, przy ulicy 

Muzealnej 6 - wpis do rejestru zabytków pod numerem 214/92 (nowy numer:1361) decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 19.02.1992r. 

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.11.00-0, 45.34.20.00-6, 

45.11.00.00-1, 45.42.11.32-8, 45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1 

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014 r. 

http://www.stutthof.org


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotycłi) przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następującycli formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

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

c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r.o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275) 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje 

posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonał w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną 

o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia wartości o nie mniejszej niż 

100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie, 

że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (sprzęt, materiały itp.) zapewniającym 

realizację niniejszego zamówienia, 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże, 

poprzez sporządzenie wykazu, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 

odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w ilości co najmniej kierownika robót 

posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie 

z ustawą Prawo budowlane i zgodnie z Art.8 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Kultury 



z dn.9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorsl<ich, restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 z 2004r., poz.1579) -

/Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które 

posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego 

oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach 

nieruchomych./,wraz z informacja na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, koordynującego całokształt prac 

budowlanych na budowie i będącego przedstawicielem Wykonawcy posiadającego 

pełnomocnictwo do kontaktów z Zamawiającym. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o którycłi mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

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

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 



• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

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

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległycłi płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt lil.4.2. 

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

9-



• nie otwarto jego lil<widacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

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

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległycłi płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

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

• lista podmiotów należącycłi do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o octironie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III. 6) INNE DOKUlWENTY 

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

1.wypełniony i podpisany Formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ; 

2.oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, wyszczególnione w punkcie 6 SIWZ; 3.parafowany przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ; 4.pełnomocnictwa osób podpisującycłi ofertę 

do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli oferta nie została podpisana 

przez osoby upoważnione do tycłi czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku 

podmiotów występujących) wspólnie; 5.dokumenty potwierdzające zgodne z zapisem określonym 

w punkcie 6.1 SIWZ; 6.wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom; Z.wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 1 do SIWZ; 

8.dokument potwierdzający wniesienie wadium 

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.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 8 do SIWZ pn. Warunki umowne. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo 



zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1. Zmiany spowodowane warunkami 

atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające 

od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób 

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2. Opóźnienie działania organów administracji, w zakresie 

wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w pkt. 1 -2 termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu. 

3.Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiany 

uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art.3571 Kodeksu cywilnego; d) gdy istnieje inna 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub 

należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

okoliczności wymienionych w pkt. 3 a,c,d możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, 

materiałów i technologii robót. W przypadku pkt. 3 b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny 

wykonania, w części jakiej dotyczą te zmiany przepisów. Wszystkie powyższe postanowienia w 

punktach 1-3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych 

teleadresowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia:www.stutthof.org 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Stutthof 

w Sztutowie przy ulicy Muzealnej 6, 82-110 Sztutowo 

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

26.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Stutthof w Sztutowie, ul. Muzealna 6, 

82-110 Sztutowo. 

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

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

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Sztutowo, 11.06.2014r. 

Z-ca 

Pio 

R 'ORA MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE 
Ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo 
tel. 055 247-83-53 fax 055 247-83-58 

NIP 578-10-36-000 

http://www.stutthof.org

