
Ogłoszenie nr 771694-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. 
 

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Michła Archanioła: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w 
Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” – renowacja 
zabytkowego kościoła w Kurzniach 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak 
 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 
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: Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Michła Archanioła, krajowy numer 
identyfikacyjny 04007738800000, ul. Pokojowa  1 , 46-037  Karłowice, woj. opolskie, 
państwo Polska, tel. (48)774697185, e-mail zp@popielow.pl, faks . 



Adres strony internetowej (URL): bip.popielow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
kościelna osoba prawna 
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) 
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
bip.popielow.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Urząd Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 
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: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w 



Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” – renowacja 
zabytkowego kościoła w Kurzniach 
Numer referencyjny: KAR.271.1.2020.BK 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 
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: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi prac konserwatorskich dla zadania 
pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – 
renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie 
opolskim” – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach. Zadanie współfinansowane przez Unię 
Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, Działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Nr umowy o dofinasowanie: 
RPOP.05.03.01-16-0023/19-00. 3.2. Wykonanie usługi prac konserwatorskich ma na celu 
zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem oraz przywrócenie jego walorów estetycznych. 
Przeprowadzona ma zostać kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna. Założeniem jest 
przywrócenie pierwotnej formy stropu nawy i empory, a także odtworzenie pierwotnej kolorystyki. 
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujący zakres prac: 1) Wykonanie wstępnej 
dokumentacji fotograficznej, 2) Zwoływanie komisji konserwatorskich, w skład których wchodzić 
mają, 3) przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz OWKZ, 4) Usunięcie wtórnych 
podwieszanych sufitów ze stropu nawy i empory, 5) Usunięcie wtórnych płycin z balustrady 
empory, 6) Dezynfekcja i dezynsekcja obiektu, 7) Usunięcie wtórnych powłok malarskich z empory, 
8) Wykonanie nowych powłok malarskich na emporze zgodnie z pierwotną kolorystyką, 9) 
Wykonanie konserwacji mazerunków na balustradzie empory, 10) Oczyszczenie i scalenie 
kolorystyczne stropu drewnianego nawy i empory, 11) Zabezpieczenie stropu nawy i empory 
transparentnym lakierem akrylowym, 12) Uzupełnienie wypraw tynkarskich w nawie, 13) 
Malowanie wnętrza nawy, kruchty i zakrystii, 14) Wykonanie nowej podłogi z płytek cementowych 
w nawie i kruchcie, 15) Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, 16) Montaż 
nowych opraw oświetleniowych, 17) Zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, 
18) Montaż tabliczek z numeracją pismem Braille’a na ławkach, 19) Montaż przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu w istniejącej skrzynce elektrycznej na północnej elewacji kościoła, 20) Montaż 
zewnętrznej tablicy informacyjnej, 21) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, w wymaganej 
ilości przez prawo, nie mniej jednak niż 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 
elektronicznej (format .pdf) na nośniku elektronicznym, 22) Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej z przeprowadzonych robót; 3.4. Szczegółowo zakres usługi określono w załączniku 
nr 9 do SIWZ (Program prac konserwatorskich EMPORA oraz STROP), w załączniku nr 10 do SIWZ 
(Projekt budowlany remontu wnętrza kościoła) oraz w załączniku nr 11 do SIWZ (Przedmiar prac). 
3.4.1. Przedmiar prac załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest 
do dokładnego sprawdzenia ilości prac z programem prac konserwatorskich, dokumentacją 
budowlaną oraz pozwoleniami. Z uwagi na to, że umowa na usługi będzie umową ryczałtową w 
przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia prac większej ilości prac w jakiejkolwiek pozycji 



przedmiarowej sytuacja ta nie będzie mogła być uznana za prace dodatkowe z żądaniem 
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze prac koniecznych do wykonania 
wynikających z dołączonych do SIWZ dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 
wykonania na podstawie programu/projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować 
w przedmiarze ilości wymaganych pozycji do wielkości według własnych obliczeń. 3.5. UWAGA: 
Wykonawca będzie realizował zamówienie w czynnym obiekcie. Budynek kościoła na czas realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania wykonywanych prac związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. 
Miejsce, w którym prowadzone będą prace związane z wykonaniem usługi zostanie na koszt 
Wykonawcy należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (m.in. rusztowania). 3.6. 
Zamawiający informuje, że obiekt jest wpisany do Rejestru zabytków województwa opolskiego pod 
nr 1076/66 decyzją z dnia 21.01.1966 r. zmienioną decyzją z dnia 19.12.2014 r. 3.7. Zamawiający 
informuje, że posiada pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 
545/N/2019 z dn. 14.06.2019 r. na prowadzenie prac konserwatorskich w obiekcie, pozwolenie 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 78/N/2020 z dn. 29.01.2020 r. na 
prowadzenie robót budowlanych we wnętrzu kościoła oraz decyzję Starosty Opolskiego nr 
161/2020 z dn. 20.02.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę. 3.8. Informacje/Wymagania dodatkowe: 1) Wizja lokalna – każdy z wykonawców ma 
możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług 
będących przedmiotem zamówienia lub celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do 
przygotowania oferty; koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca; 2) Wykonawca będzie 
zobowiązany do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac wynikających z ustawy dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21 z 
późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, a także zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi i 
budowlanym posiadanym przez Zamawiającego, 3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do 7 
dni roboczych od podpisania umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych 
postanowieniach umowy. 4) Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną przed 
rozpoczęciem usługi, z przebiegu a także po zakończeniu usługi. 5) Wykonawca sporządzi plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy wymagają sporządzenia takiego planu 6) 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, 7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych 
dokumentów wraz z wnioskami pozwalającymi Zamawiającemu na zakończenie prac i/lub uzyskanie 
pozwolenia na użytkowania po zakończeniu całości prac, 8) Wykonawca odpowiada za należyte 
zabezpieczenie wszystkich elementów w budynku oraz jego otoczeniu, nie będących przedmiotem 
prac konserwatorskich przez zniszczeniem, uszkodzeniem lub zachlapaniem, 9) Wykonawca 
wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 10) Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania i 
wyczyszczenia wszystkich pomieszczeń, w których prowadzone były prace, a także terenu wokół 
obiektu, na którym również prowadzone były prace, tak by obiekt i teren wokół nadawały się do 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem w dacie odbioru końcowego, 11) Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres min. 36 miesięcy (licząc od daty odbioru przedmiotu 
zamówienia) – zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, 12) Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów planowanych do 
użycia/zamontowania/wbudowania. Wykonawca nie może użyć/zamontować/wbudować 
materiałów nie zaakceptowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 13) Wykonawca 
zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy 3.9. Wykonawca 
zaakceptuje warunki zamówienia bez zastrzeżeń tj. zaakceptuje warunki umowy załączonej do SIWZ 



(oświadczenie zawarte w formularzu oferty). 3.10. Rozwiązania równoważne: 1) Jeżeli w SIWZ, 
programie prac konserwatorskich, dokumentacji budowlanej lub przedmiarach prac znajdują się 
wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów 
należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów 
rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów/materiałów, które posiadają parametry 
techniczne, jakościowe i estetyczne równoważne ze wskazanymi w ww. dokumentacji, 2) Jeżeli 
SIWZ, program prac konserwatorskich, dokumentacja budowlana lub przedmiar prac wskazywałyby 
w odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 
oferowanie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń równoważnych. 
Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 
ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych i 
technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 
warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i 
funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki 
handlowe elementów, systemów, technologii, materiałów/ produktów i urządzeń zawarte w SIWZ, 
programie prac konserwatorskich, dokumentacji budowlanej lub przedmiarach prac, zostały użyte 
w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, 
technologie, urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą 
być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/produktami 
równoważnymi. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia 
bądź materiały/produkty gwarantujące realizację robót zgodnie z ww. dokumentami oraz 
zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych, jakościowych i technicznych nie gorszych od 
założonych w SIWZ, programie prac konserwatorskich, dokumentacji budowlanej oraz 
przedmiarach prac. Równoważne systemy, technologie, produkty/materiały i urządzenia muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który 
zaoferuje technologie, systemy, produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające 
zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu 
Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując 
jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje 
się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 3) Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia 
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp 
wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu 
zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu 
dodaje sformułowanie „lub równoważny” 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych 
dokumentów. 5) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem 
wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu 
jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, 
materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać 
wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 6) W przypadku nie 
dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń i/lub 
materiałów/produktów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie 
systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w SIWZ, programie prac 
konserwatorskich, dokumentacji budowlanej i przedmiarach prac. 3.11. WYMAGANIA, O KTÓRYCH 



W ART. 29 UST. 3a ustawy Pzp 3.11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w 
trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie 
działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te 
czynności: 1) prace konserwatorskie, które podlegają nadzorowi przez osobę posiadającą 
uprawnienia, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie konserwatorskiej i opiece nad 
zabytkami, 2) prace fizyczne (m.in. malowanie, układanie płytek, prace instalacyjne). 3.11.2. 
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie 
wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 3.11.3. Szczegółowe uregulowanie 
kwestii zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o 
pracę, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 3.12. WYMAGANIA, O KTÓRYCH 
W ART. 29 UST. 4 ustawy Pzp 3.12.1. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 
II.5) Główny kod CPV: 92312000-1 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 

92310000-7 

92311000-4 

92312200-3 

92522200-8 

77220000-8 

90921000-9 

45453100-8 

45400000-1 

45430000-0 

45311000-0 

 
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: 30.09.2021 
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, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie usługi, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) lub nadal wykonuje należycie:  co najmniej jedno 
zadanie polegające na wykonaniu/wykonywaniu prac konserwatorskich w zabytkowym obiekcie 
kubaturowym polegających na konserwacji/restauracji/renowacji/rekonstrukcji elementów 
drewnianych. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 2) Wykonawca 
wykaże się że, dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, 

na stanowiskach wymienionych poniżej:  osoba kierująca pracami lub samodzielnie wykonująca 
prace spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 lub ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.2 z późn. 

zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;  Kierownik budowy branży 
ogólnobudowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz spełniająca 
wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.2 z późn. zm.), w zakresie obejmującym przedmiot 

zamówienia;  Kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia; Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy 
warunek. 
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:  Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko 

wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień;  Zgodnie z art. 37h 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wykształcenie i tytuły 
zawodowe, o których mowa w art. 37a, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi 
uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów; 
Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, może być nabyte poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań 
konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. ww. 

ustawy;  Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z 
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 
t.j. z dnia 2019.05.06) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 



samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12); 
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: 
6.5.1. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów 
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: 
6.3. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia dokumentów: 6.3.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – Załącznik nr 6 do SIWZ.  Dowodami, o których mowa są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego sługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert;  Wykaz usług oraz dowody, o których mowa 
powyżej, mają dotyczyć m.in. usług określonych rozdziale 5 pkt 5.3.3. ppkt 1) SIWZ. 6.3.2. Wykaz 
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
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 – Załącznik nr 7 do 

SIWZ.  Wykaz osób, o których mowa powyżej, ma dotyczyć m.in. osób określonych rozdziale 5 pkt 
5.3.3. ppkt 2) SIWZ. 



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
6.6. Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji 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 (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 6.7. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6.7.1. Zamawiający nie wymaga złożenia 
dodatkowych dokumentów. 6.7.2. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym 
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.8. Dostępność oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej/ w posiadaniu Zamawiającego 6.8.1. W przypadku wskazania 
przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.3., 6.5., 6.6. i 
6.7., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.8.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.8.1. 6.8.3. W przypadku wskazania 
przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3., 6.5., 6.6. i 6.7., które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.1. Wykonawcy są zobowiązani 
dołączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym: 1) oświadczenia, o których mowa w 
punkcie 6.1. (Załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ). 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w 
przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4) 
dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
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 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
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 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00 

Okres gwarancji 20,00 

 
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): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 



Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
24.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony 
dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się 
wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez 
Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być 
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z 
uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 24.3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) 
wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia 
siły wyższej; 3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienie 
wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w 
chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót, 
b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c) 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, d) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej lub inne podmioty, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w 
wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane 
na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z 
powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy g) konieczności 
prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub wstrzymania prac 
przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h) gdy którykolwiek z Członków 
Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania 
realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas 
trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do 
załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów 
Konsorcjum i) zmiany dokumentacji, o których mowa w SIWZ, jeżeli pomimo zachowania przez 
Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji zostaną w niej wykryte wady lub 
usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i 
uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania prac wynikający ze zmian tej dokumentacji, j) zmiany 
pozwolenia konserwatorskiego i/lub decyzji pozwolenia budowlanego; 4) zmiany podwykonawców, 
których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 5) zmiany osoby kierującej pracami lub samodzielnie wykonującej prace spełniającej 
wymagania, o których mowa w art. 37a, kierownika budowy/robót; nowe osoby muszą spełniać 
wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; 6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów 
prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg 
obowiązujących przepisów; jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a 



wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT 
koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę; 7) zmian przepisów prawa lub 
obowiązujących norm; 8) zmiany technologii oraz materiałów wykonania prac, w szczególności 
konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 
niż wskazane w programie prac konserwatorskich i/lub dokumentacji budowlanej, w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem prac; w 
takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i 
rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, 
te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 9) wystąpienia 
prac/robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na 
zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru prac/robót, 
a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, których wartość nie zwiększa 
wynagrodzenia umownego 10) wystąpienia prac/robót zaniechanych; 11) obniżenia wynagrodzenia 
umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu 
zamówienia (prace/roboty zaniechane); 12) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości 
wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być 
zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 13) 
wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, nie powodujących zmiany celu i 
istoty umowy; 14) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego 
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 15) 
zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub 
stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie; 16) zmiany zapisów umowy jeżeli podczas 
wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia wykładni lub 
doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 
24.4. Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 3) lit. a), 
rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym 
nie mogą przeciwdziałać, w tym: 1) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy 
Wykonawcy (m.in. warunki, które nie pozwolą na wykonywanie prac przy użyciu niezbędnych 
materiałów/sprzętów) a powodujących brak możliwości realizacji prac konserwatorskich, w wyniku 
których zachodzi brak możliwości rozpoczęcia prac, konieczność wstrzymania prac, konieczność 
zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej 
technologii/techniki realizacji przedmiotu zmówienia; 2) działania osób trzecich lub instytucji 
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron; 24.5. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 3) mogą nastąpić w przypadku otrzymania 
przez Zamawiającego zgody jednostki współfinansującej na zmianę terminu rozliczenia dotacji. 24.6. 
Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 5) mogą nastąpić w przypadku: 1) śmierci, choroby lub 
innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie 
wykonują należycie swoich obowiązków. 24.7. W przypadku zmiany o których mowa w pkt. 24.3. 
ppkt 7) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy 
umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 24.8. Zmiany, o których mowa w 
pkt 24.3. ppkt 8), ppkt 9) lub ppkt 10) muszą być nieistotne m.in. w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą 
stanowiły protokoły konieczności. 24.9. Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę tylko 
poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie 
zamiany; 24.10. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 24.11. Nie stanowi 
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 



2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – 
wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego; 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 27.01.2021, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
1.1. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie. 1.2. Wszelkie istotne dla 
stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa zostanie 
zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 1.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. 1.2. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą 
prowadzone wyłącznie w złotych polskich [PLN], w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 1.3. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko w języku polskim. 1.4. Każdy dokument składający się 
na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 1.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 1.6. Zamawiający nie 
przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 1.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1.9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci 
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 1.10. Zamawiający 
nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7. 
 
 

Zatwierdzam: 
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