Ogłoszenie nr 567191-N-2018 z dnia 2018-06-04 r.
Muzeum K. I. Gałczyńskiego: Utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w
Ogródku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego, Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, Działanie
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej, na potrzeby realizacji operacji pt. „Utworzenie placu
rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku”.
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 %)
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 K. I. Gałczyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny
51102971000000, ul. Pranie 1 , 12220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 0-87 425 62 48, e-mail muzeumpranie@neostrada.pl, faks 0-87 425 62 48.
Adres strony internetowej (URL): http://lesniczowkapranie.art.pl/site/?page_id=4
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):
instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli 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)
Tak
http://lesniczowkapranie.art.pl/site/?page_id=4
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://lesniczowkapranie.art.pl/site/?page_id=4
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:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, 12-220 Ruciane-Nida, Pranie 1
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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: Utworzenie placu rekreacyjnego przy
Muzeum Michała Kajki w Ogródku
Numer referencyjny: 2/IN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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:
2
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum
Michała Kajki w Ogródku. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonane ogrodzenie
działki nr 152 położonej w miejscowości Ogródek oraz plantowanie i wyrównanie terenu wraz z
zagospodarowaniem zielenią. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: CZĘŚĆ I –
Wykonanie ogrodzenia oraz murów oporowych wraz z robotami towarzyszącymi CZĘŚĆ II –
Wykonania zagospodarowania terenu Zakres prac obejmuje: CZĘŚĆ I Wykonanie ogrodzenia oraz
murów oporowych wraz z robotami towarzyszącymi obejmuje: - wykonanie ogrodzenia
drewnianego o dł. 26,50m na słupach stalowych i murze oporowym o dł. 25,50mb obłożonego
kamieniem polnym łupanym wraz z rozebraniem istniejącego ogrodzenia drewnianego, wykonanie ogrodzenia systemowego o dł. 159,04m zakończonego bramą systemową szer. 4m
wraz z rozebraniem istniejącego ogrodzenia drewnianego, - wykonanie ogrodzenia drewnianego o
dł. 54,65m na cokole betonowym wraz z rozebraniem istniejącego ogrodzenia, - wykonanie
drewnianej bramy wjazdowej o szer. 4,5m i furtki o szer. 1,5m, - wykonanie drewnianej bramy
wjazdowej o szer. 3m, - wykonanie muru oporowego o dł. 9,5m i wys. 40cm ponad terenem oraz
obłożenie go kamieniem polnym, łupanym, - przebudowa muru betonowego o dł. 10,95m,
obłożonego kamieniem, - wykonanie posadzki w podcieniu budynku gospodarczego z cegły
klinkierowej (35,65m2), - wykonanie opaski betonowej wyłożonej otoczakami przy budynku
gospodarczym (8,75m2), - wykonanie muru oporowego oraz na jego zakończeniu studzienki
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chłonnej gł. 2m i średnicy 2m, - wykonanie podbitki podcienia budynku gospodarczego
(52,162m2). CZĘŚĆ II Wykonania zagospodarowania terenu obejmuje prace na terenie działki nr
152 o powierzchni 3068m2: - plantowanie i glebogryzarka terenu, - wyrównanie terenu w tym
dojazdu do placu rekreacyjnego, - przygotowanie terenu pod drzewa i krzewy poprzez ułożenie
warstwy ziemi i torfu wysokości 20 cm, - ułożenie warstwy kory gr. 8 cm, - posadzenie zieleni
/drzew i krzewów / zgodnie z wykazem na projekcie zagospodarowania, - obsadzenie trawą
pozostałego terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano –
wykonawcze, przedmiary robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do SIWZ. Z
ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY WYŁĄCZYŁ WYKONANIE
WIATY SCENY LETNIEJ OPISANEJ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 2. Przedmiot
zamówienia został odniesiony do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Maksymalna liczba
części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy- 2. 4.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych określa
następujące wymagania w zakresie realizacji każdej części przedmiotowego zamówienia,
dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) w następujący sposób: a) Wszystkie
osoby wykonujące prace fizyczne (np. budowlane, roboty ziemne, nasadzenie) opisane w
dokumentacji przetargowej muszą być zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Zamawiający nie
określa wymiaru etatu zatrudnienia, z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego
pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi być realizowana w ramach umowy o pracę. b)
Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia
trwało w całym okresie realizacji zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, c) W uzasadnionych
przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania stosunku pracy
przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem realizacji
zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod warunkiem, że spełnione
zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji
zamówienia. d) Zmiana osób, o których mowa w pkt. a) nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawi korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości
Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany pracowników na wniosek
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego, co do osoby
pracownika Wykonawcy. e) Obowiązek określony powyżej dotyczy także Podwykonawców –
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w pkt. a). 5. Zamawiający informuje poniżej o sposobie
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a)
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi Zamawiającemu pisemne
oświadczenie, że wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o
pracę. Takie oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany załączyć do faktury końcowej za
realizację przedmiotowego zamówienia. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
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uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji
zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony) o którym mowa w pkt a). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające
opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a i 7b do SIWZ.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 4 czynności i będzie podstawą do naliczenia kary umownej w
wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a i 7b do SIWZ . 9. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy. 10. Zamawiający informuje, że inwestycja jest współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Program
Operacyjny „Rybactwo i Morze”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność”, Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, na potrzeby
realizacji operacji pt. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku”.
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II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45342000-6
45223500-1
45111291-4
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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-31
2018-09-01
2018-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Dotyczy Części 1- Wykonanie ogrodzenia oraz
murów oporowych wraz z robotami towarzyszącymi: Na potwierdzenie spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł
brutto (słownie: sto tysięcy złotych), polegającą na wykonaniu robót budowlanych wraz z
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zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie ogrodzenia). b) dysponuje lub będzie dysponował
osobą zdolnymi do wykonania zamówienia, która będzie realizować zamówienie, w tym co
najmniej posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanym. Z uwagi na fakt, że
inwestycja prowadzona będzie na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim, wskazany
kierownik budowy powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Dotyczy Części 2- Wykonanie zagospodarowania terenu: Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a)
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie o
wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), polegające na
wykonaniu zagospodarowania terenu w tym plantowanie lub wyrównanie terenu wraz z
wykonaniem nasadzeń.
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: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób w CZĘŚCI I zamówienia.
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 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
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zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 8 ustawy Pzp, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, d) dokumentów wymienionych w pkt a-c dotyczących
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w
niniejszym ustępie stosuje się.
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:
a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w Dziale IV ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3 lit. a),
wykonanych przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty- zgodnie z Załącznikiem Nr 5a i/lub 5b
do niniejszej SIWZ – dot. CZĘŚCI 1 i 2, b) wykazu osób, o których mowa w Dziale IV ust. 1 pkt
2) ppkt 2.3 lit. b), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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- zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ – dot.
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CZĘŚCI 1.
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
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy [Załącznik Nr 1a i/lub 1b do niniejszej SIWZ], 2) w przypadku wspólnego
ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np.
pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3) w przypadku podpisania oferty
i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru
lub ewidencji do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania
podmiotu przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę, 4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) informację o częściach
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, z podaniem
firm Podwykonawców - [Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ]. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
(informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. 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 4 do niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - Część 1- Wykonanie ogrodzenia oraz
murów oporowych wraz z robotami towarzyszącymi – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100), - Część 2- Wykonanie zagospodarowania terenu – 800zł (słownie: osiemset złotych
00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 10:00. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu; 2.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4.
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, 12-220 Ruciane-Nida, Pranie
1, nr 93 9364 0000 2001 0000 5571 0001. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie
kopia przelewu (wpłaty) złożona razem z ofertą. Wadium wniesione w innej formie niż w
pieniądzu należy złożyć również razem z ofertą w jednej kopercie. 3. Z treści gwarancji winno
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie
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związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
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:
Nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
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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
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
Gwarancja 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):
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Informacje dodatkowe
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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:
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nie dotyczy
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. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu realizacji
przedmiotu zamówienia, który może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: a) w
przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, b)
wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada
Wykonawca, c) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla
dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, d) wstrzymania robót przez Zamawiającego z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji
publicznej, bądź orzeczenia sądu, f) działania siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, g) w
przypadku zmiany przewidywanego okresu realizacji operacji, o której mowa w §1 ust. 3 umowy
–przedłużenie terminu realizacji operacji w następstwie okoliczności nie leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w
szczególności Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także innymi instytucjami,
które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, h) wstrzymania,
przerwy w realizacji operacji, o której mowa w §1 ust. 3 umowy, wystąpienie innych sytuacji
nieprzewidzianych w trakcie realizacji operacji, których Zamawiający działając z należytą
starannością nie mógł przewidzieć w następstwie okoliczności nie leżących po stronie
Wykonawcy, i) wystąpienie innych szczególnych okoliczności za które Wykonawca nie jest
odpowiedzialny, do których należą m.in. długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka
rodziny, inne uzasadnione okoliczności nie pozwalające Wykonawcy realizować umowy, 2) inne
zmiany: a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2. Warunkiem wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio), co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych powyżej. Protokół konieczności będzie załącznikiem do
aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-19, 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
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postępowaniu
> język 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: Nie
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 Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Wykonanie ogrodzenia oraz murów oporowych wraz z robotami
towarzyszącymi
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:Wykonanie ogrodzenia oraz murów oporowych wraz z robotami towarzyszącymi
obejmuje: - wykonanie ogrodzenia drewnianego o dł. 26,50m na słupach stalowych i murze
oporowym o dł. 25,50mb obłożonego kamieniem polnym łupanym wraz z rozebraniem
istniejącego ogrodzenia drewnianego, - wykonanie ogrodzenia systemowego o dł. 159,04m
zakończonego bramą systemową szer. 4m wraz z rozebraniem istniejącego ogrodzenia
drewnianego, - wykonanie ogrodzenia drewnianego o dł. 54,65m na cokole betonowym wraz z
rozebraniem istniejącego ogrodzenia, - wykonanie drewnianej bramy wjazdowej o szer. 4,5m i
furtki o szer. 1,5m, - wykonanie drewnianej bramy wjazdowej o szer. 3m, - wykonanie muru
oporowego o dł. 9,5m i wys. 40cm ponad terenem oraz obłożenie go kamieniem polnym,
łupanym, - przebudowa muru betonowego o dł. 10,95m, obłożonego kamieniem, - wykonanie
posadzki w podcieniu budynku gospodarczego z cegły klinkierowej (35,65m2), - wykonanie
opaski betonowej wyłożonej otoczakami przy budynku gospodarczym (8,75m2), - wykonanie
muru oporowego oraz na jego zakończeniu studzienki chłonnej gł. 2m i średnicy 2m, - wykonanie
podbitki podcienia budynku gospodarczego (52,162m2). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawierają projekty budowlano – wykonawcze, przedmiary robót, informacja
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia został odniesiony do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45342000-6, 45223500-1

Część nr: 1 Nazwa:

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: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Wykonania zagospodarowania terenu
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:Wykonania zagospodarowania terenu obejmuje prace na terenie działki nr 152 o
powierzchni 3068m2: - plantowanie i glebogryzarka terenu, - wyrównanie terenu w tym dojazdu
do placu rekreacyjnego, - przygotowanie terenu pod drzewa i krzewy poprzez ułożenie warstwy
ziemi i torfu wysokości 20 cm, - ułożenie warstwy kory gr. 8 cm, - posadzenie zieleni /drzew i
krzewów / zgodnie z wykazem na projekcie zagospodarowania, - obsadzenie trawą pozostałego
terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano – wykonawcze,
przedmiary robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia
został odniesiony do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4,
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: 2018-09-01
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja 40,00
str. 15

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ………………………....
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………………….
…………………………………..
(podpis)
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