
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Konserwacja i malowanie sztukaterii w budynku głównym 

Teatru Polskiego w Bielsku-Białej”.

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu:

1.       Zamawiający:
Teatr Polski

Adres: ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 812 31 88 

Adres strony internetowej: www.teatr.bielsko.pl

e-mail: administracja@teatr.bielsko.pl

Godziny urzędowania: od 0800 do 1600

NIP: 547-008-68-69, Regon: 070453141.

Adres do korespondencji:

Teatr Polski, ul. Kołłątaja 4, 43-300 Bielsko-Biała, I piętro (sekretariat).

2.        Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.         Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: 
www.bip.teatr.bielsko.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i malowania sztukaterii w przestrzeni
komunikacji w budynku głównym Teatru Polskiego w Bielsko-Białej. 

5.        Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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6. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 31.08. 2019 roku. 

7. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz  spełniają  określone  przez  Zamawiającego  warunki  udziału  
w postępowaniu.

    O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
dotyczące: 

. - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

            - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:
1.  Wykonawca musi  wykazać się  wiedzą i  doświadczeniem polegającymi na wykonaniu
(zakończeniu)  w okresie  ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym okresie,  co  najmniej  trzech robót
budowlanych polegających na konserwacji sztukaterii przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, na kwotę zamówienia min. 50 000,00 zł każda;
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na
dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę
zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.

2.  Wykonawca musi  wykazać  osoby,  które zostaną  skierowane do realizacji  zamówienia
posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne
do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami
podając podstawę do dysponowania tymi osobami:

Lp. Stanowisko Wymagana
liczba osób

Wymagane doświadczenie

1 Kierownik
Budowy

1 Osoba  posiadająca  uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa
budowlanego,  oraz  która  przez  co
najmniej  18  miesięcy  brała  udział  w
robotach  budowlanych  prowadzonych
przy  zabytkach  nieruchomych
wpisanych  do  rejestru  lub  inwentarza
muzeum  będącego  instytucją  kultury
(zgodnie z brzmieniem art. 37 c ustawy
o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad
zabytkami),  oraz  która  kierowała
robotami budowlanymi  w co najmniej
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jednym obiekcie  zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytków.

2 Konserwator
zabytków 

1 Osoba  posiadająca  dyplom
konserwatora dzieł sztuki, dysponująca
kwalifikacjami,  o  których  mowa
odpowiednio  w  art.  37a  ustawy  o
ochronie  zabytków  i  opiece  nad
zabytkami,  dysponująca  minimum  3-
letnim  doświadczeniem  zawodowym
(licząc  od  momentu  uzyskania
uprawnień, o których mowa w art. 37a
ustawy o  ochronie  zabytków i  opiece
nad zabytkami);

8. Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  zobowiązani  są  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu

8.2. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ należy złożyć zgodnie ze
wzorem stanowiącym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art.  86 ust.  5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.4.  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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o
których mowa w pkt 8.1. SIWZ.

8.5.  Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o
udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać
Wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub
dokumentów.

8.6.  Na  wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  następujące
oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

-  Wykaz robót  polegających na konserwacji  sztukaterii  wykonanych w okresie  ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest  krótszy  -  w  tym  okresie  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty   miejsca
wykonania  i  podmiotów  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane  należycie  w
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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
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  konserwację
zabytków,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,
doświadczenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego  oraz  informację  o
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

8.7.  W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu  Zamawiający pobierze:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności
gospodarczej.

b)  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentu  o  którym  mowa  powyżej,  składa
dokument  lub dokumenty  wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub  miejsce
zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie
ogłoszono  upadłości,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem
terminu składania ofert. 

Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  nie
wydaje  się  dokumentów  o  których  mowa  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  z  zastrzeżeniem terminów,  o  których mowa
powyżej.

Wykonawca  ma  obowiązek  wskazać  adres  strony  internetowej  ogólnodostępnej  i
bezpłatnej,  z  której  Zamawiający  będzie  mógł  samodzielnie  pobrać  powyższy
dokument. 

8.8. Jeżeli  wykaz oświadczeń lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,  o których
mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW,  NA ZASADACH  OKREŚLONYCH  W ART.  22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH  POWIERZYĆ  WYKONANIE  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM

9.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi zasobami
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do
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oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.
(Formularz 3.4.)

9.3.   Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne  lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  oraz ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp.

9.4.   W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty  budowlane,  do
realizacji których te zdolności są wymagane.

9.5.   Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  podmiotu,  na  którego  zdolnościach  polega
wykonawca,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

               a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
               b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli  
                   wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ.
9.6.   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się  na  ich  zasoby,  warunków udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informację  o  tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa pkt. 8.2. SIWZ

9.7.     W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

           1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
        2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;
           3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
       4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.8.    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

10.  INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

10.2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.4. SIWZ.

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o  którym  mowa  w  pkt.  8.1  pkt.  1  SIWZ  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie
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ubiegających  się  o  zamówienie,  natomiast  oświadczenie  z  pkt.  8.1  pkt.  2  SIWZ
składane jest w imieniu konsorcjum przez pełnomocnika konsorcjum. Dokumenty te
potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

10.4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt. 8.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

10.5.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  są  zobowiązani  na  wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7. SIWZ,
przy  czym  dokumenty  i  oświadczenia  składa  odpowiednio  Wykonawca,  który
wykazuje spełnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2. SIWZ.

11. Wymagania dotyczące wadium.

11.1Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wniesienia  wadium  w  wysokości:  2000,00  PLN
(słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski Oddział w Bielsku-Białej,
nr 20 10501070 1000 0001 0004 1284.

Uwaga! – przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie
jest  dowodem  wniesienia  wadium;  dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  wpłaty
wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku zamawiającego (wpływ środków na rachunek
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

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) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i
musi obejmować cały okres związania ofertą.

11.4.  Gwarancja  lub  poręczenie  musi  zawierać  w  swojej  treści  nieodwołalne  i
bezwarunkowe  zobowiązanie  wystawcy  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kwoty
wadium.  Wadium wniesione  w  formie  gwarancji  (bankowej  lub  ubezpieczeniowej)  lub
poręczenia  musi  mieć  taką  samą  płynność  jak  wadium  wniesione  w  pieniądzu  –
dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. 

11.5. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, może
być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym że z
treści  dokumentu  musi  wynikać,  że  wadium  dotyczy  oferty  składanej  przez  wszystkie
podmioty występujące wspólnie.

11.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 11.1., w formie
lub formach, o których mowa w pkt 11.2. zostanie wykluczony z postępowania.
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11.7.  Zamawiający  zwraca  wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie  po  wyborze
oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt.11.10.

11.8.  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego umowy.

11.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed terminem składania ofert.

11.10.  Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie
określonym przez Zamawiającego.

11.11.  Jeżeli  wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający  zwróci  je  wraz z  odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.
25 ust.1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na
rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a.)  odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  niniejszego  zamówienia  na  warunkach
określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

12. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty powinny być złożone w terminie do:  4.06.2019 r.,  do godziny 12:00 w budynku
administracyjnym Zamawiającego: 

Teatr Polski, ul. Kołłątaja 4, 43-300 Bielsko-Biała, I piętro  (sekretariat).

13.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
           z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów

1 Cena brutto 60 pkt.
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 2 Gwarancja 20 pkt.

3 Doświadczenie kierownika robót 20 pkt.

Razem 100 pkt.

Kryterium  1. „Cena  brutto”  punkty  (wartość  punktowa  ofert)  przyznaje  się  w  skali  od  
0 do 60 w następujący sposób:
 oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów;
 pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:

Pn=(Cmin/Cn)*60
– najniższa cena

- cena oferty badanej
- ilość punktów przyznana ofercie

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Kryterium  2. „Gwarancja”  punkty  (wartość  punktowa  ofert)  przyznaje  się  w  skali  od  
0 do 20. W kryterium zostanie zastosowany następujący sposób oceniania:

 minimalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
 maksymalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie
60 miesięcy gwarancji. Oferta z propozycją gwarancji poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona. Oferowane okresy
gwarancji muszą być w cyklach 12 miesięcznych tj. 36, 48 i 60 miesięcy.

Poniżej przedstawiono sposób przyznania punktów za kryterium „Gwarancja”:

 w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 36 miesięcy oferta otrzyma – 0 pkt,
 w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 48 miesięcy oferta otrzyma – 10 pkt,
 w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 60 miesięcy oferta otrzyma – 20 pkt.


Kryterium 3. „Doświadczenie kierownika robót” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w
skali od 0 do 20. W kryterium zostanie zastosowany następujący sposób oceniania:

 minimalne  oczekiwane  doświadczenie  kierownika  robót:  kierowanie  robotami
budowlanymi  w  co  najmniej  jednym obiekcie  zabytkowym  wpisanym  do  rejestru
zabytków,

 maksymalne oczekiwane okres doświadczenie kierownika robót: kierowanie robotami
budowlanymi w trzech obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Poniżej przedstawiono sposób przyznania punktów za kryterium „Doświadczenie kierownika robót”:
-  w  przypadku  kierowania  robotami  budowlanymi  w  jednym obiekcie  zabytkowym  wpisanym  do  rejestru
zabytków, oferta otrzyma – 0 pkt.,
-  w  przypadku  kierowania  robotami  budowlanymi  w  dwóch obiektach  zabytkowych  wpisanych  do  rejestru
zabytków, oferta otrzyma – 10 pkt.,
-  w  przypadku  kierowania  robotami  budowlanymi  w  trzech obiektach  zabytkowych  wpisanych  do  rejestru
zabytków, oferta otrzyma – 20 pkt.
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Kryteria nr 2, 3 będą rozpatrywane na podstawie oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę w druku
oferty.
Jeżeli  Wykonawca  nie  wypełni  druku  oferty  w  sposób  pozwalający  na  weryfikację  spełnienia
poszczególnych kryteriów otrzyma 0 pkt.

13.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

O = C + G + D 
Gdzie:
 „O” to łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę,
 „C” to liczba punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „Cena brutto”,
 „G” to liczba punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „Gwarancja”,
 „D”  to  liczba  punktów  przyznanych  danej  ofercie  za  kryterium  „Doświadczenie

kierownika”.

13.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej  ofert  przedstawiać  będzie  taki  sam bilans  ceny i  innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający  spośród tych  ofert  wybierze  ofertę  z  najniższą  ceną  a  jeżeli  zostały  złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
13.3.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
13.3.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
13.3.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było
wcześniej przewidzieć;

13.3.4. postępowanie  obarczone  będzie  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą
zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.

13.4. O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu,  przysługuje  roszczenie  o
zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa  w  postępowaniu,  w  szczególności  kosztów
przygotowania oferty.

14.  Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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