
 
Ogłoszenie nr 575551-N-2020 z dnia 2020-08-19 r. 
 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: Roboty remontowe pokrycia dachowego z trzciny na 

budynkach mieszkalnych oraz inwentarskich wchodzących w skład Muzeum Wsi Słowińskiej w 

Klukach gm. Smołdzino Oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

 

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 Pomorza Środkowego w Słupsku, krajowy numer 

identyfikacyjny 27780700000000, ul. ul. Dominikańska  5-9 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, 

państwo Polska, tel. 59/8424081/82 w. 316, , e-mail muzeum@muzeum.slupsk.pl, , faks 598 426 518. 

Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.slupsk.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): 

Samorządowa 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 

www.muzeum.slupsk.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak 

www.muzeum.slupsk.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: 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

Adres: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

 

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: Roboty remontowe pokrycia dachowego z 

trzciny na budynkach mieszkalnych oraz inwentarskich wchodzących w skład Muzeum Wsi 

Słowińskiej w Klukach gm. Smołdzino Oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

Numer referencyjny: MPŚ-X.261.5.2020 

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: 

 

 

 

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 są roboty remontowo-budowalne związane z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. „Roboty remontowe pokrycia dachowego z trzciny na budynkach 

mieszkalnych oraz inwentarskich wchodzących w skład Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach gm. 

Smołdzino na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”. 2. Zamawiający podzielił 

przedmiot zamówienia na trzy części, zgodnie z zakresem określonym w dalszej części ogłoszenia. 3. 

Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia dla wszystkich 

części wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert). 

Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. 4. Wymagany okres 

rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy, przy czym w 

przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do 

upływu okresu gwarancji jakości. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika 

budowy, w szczególności: a) roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego pokrycia dachowego, b) 

krycie dachów trzciną, c) roboty przy kalenicach, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 

Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem”. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań określono w załączniku nr 4.1., 4.2. i 4.3 do SIWZ – wzorze umowy 

 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 



45260000-7 
45261000-4 

 

 

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: 80 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

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 stawia warunków 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 



Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) 

wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dla części I – co najmniej dwie roboty 

budowlane, każda obejmująca budowę lub przebudowę lub remont kalenic lub wykonanie lub 

wymianę pokrycia dachowego z trzciny; b) dla części II – co najmniej dwie roboty budowlane, każda 

obejmująca wykonanie lub wymianę pokrycia dachowego z trzciny; c) dla części III – co najmniej 

dwie roboty budowlane, każda obejmująca budowę lub przebudowę lub remont kalenic lub wykonanie 

lub wymianę pokrycia dachowego z trzciny; d) w przypadku składania oferty na realizację części I i 

III wymagana ilość robót nie podlega sumowaniu; 2) skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia w 

ramach każdej części (I, II i II): a) osobę pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 831), legitymującą się co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym w 

kierowaniu robotami budowlanymi branży konstrukcyjnej-budowlanej; b) w przypadku składania 

oferty na realizację więcej niż jednej części, wymagana ilość osób nie podlega sumowaniu – jedna 

osoba może pełnić funkcję kierownika budowy w ramach jednej lub kilku części; c) Zamawiający 

akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia 

uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

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: 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia 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. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione 



nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. 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 pkt. 2 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. Przepis odnośnie terminu 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: 

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o 

których mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do 

złożenia następujących dokumentów: 1.1. wykazu robót budowlanych, wskazanych w pkt. 8.2.3.1. 

SIWZ, wykonanych 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, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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 dowodów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 

do SIWZ; 1.2. wykazu osób, wskazanych w pkt. 8.2.3.2. SIWZ, 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. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do 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) 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. 

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, 

należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację 

zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w 

pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

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 o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do 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 kwocie : 1.1. część I – 1 600,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc sześć złotych 00/100) 1.2. część II – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 1.3 

cześć III – 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100. 2.Wadium może być wniesione 

w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. 

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. 

 

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 
Okres gwarancji 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): 

 

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: 

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1.1. terminu realizacji umowy na skutek: a) 

przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony 

prawnej w zamówieniach publicznych lub przedłużenia postępowania z innych przyczyn (ponad 30 

dni), b) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub 

zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, 

wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, 

koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

d) zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, na skutek 

sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,– o ile okoliczności te powodują 

konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów 

niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu 

w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane; e) zawieszenia bądź przerwania robót z powodu 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w 

trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U z 2020 poz. 568 z późn. zm.), – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany 

terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do 

przesunięcia terminu wykonania umowy, 1.2. ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki 

podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn 

cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w 

efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie 



Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono, pkt. 24.54 stosuje się 

odpowiednio, c) zmiany sposobu wykonania zamówienia na skutek wprowadzenia robót zamiennych 

w związku z wystąpieniem wad istotnych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji 

robót bądź też inną okolicznością uzasadnioną przez Zamawiającego. W takim przypadku 

wynagrodzenie zostanie skorygowane według wartości robót zamiennych z uwzględnieniem robót 

zaniechanych. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych 

określonych w złożonym kosztorysie ofertowym, a w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie 

można rozliczyć wg kosztorysu ofertowego (brak danej pozycji kosztorysowej) należy wyliczyć ceny 

jednostkowe w oparciu o ceny przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów rzeczowych 

(KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji 

określonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba że dotyczy to wad istotnych dokumentacji 

projektowej; 1.3.osoby pełniącej funkcję kierownika robót, przy czym nowo wskazana osoba powinna 

spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskać akceptację 

Zamawiającego; 1.4.sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji 

projektowej oraz realizacji robót lub prac dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych 

robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, 

wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, 

koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w 

oparciu o ceny przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a 

w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów 

rzeczowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych w art. 

632 kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z wad istotnych dokumentacji 

projektowej; – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia; 

1.5.zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem pkt. 13.3. SIWZ; 1.6.zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15 r. ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 



zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 poz. 567 z póżn. zm.). 2. W żadnym wypadku postanowień 

pkt. 1 nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany 

umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. 3. Każda zmiana umowy musi być dokonana 

na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. 

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: 2020-09-04, 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 

> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim 

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: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część I - Naprawa – uszczelnienie kalenic na budynkach 



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:1. Przedmiot części I obejmuje naprawę – uszczelnienie kalenic na budynkach: a) 

Zagrody Reimanów – budynek mieszkalny nr 14/15 na działce nr 57/2 (budynek nr 1 na planie 

sytuacyjnym projektu budowlanego), wpisany do rejestru zabytków decyzja z dnia 22.12.1960 r. nr 

296, nr rej. woj. pomorskiego A-194 – długość kalenicy 24,37 m; b) Zagrody Josta i Klȕcka – 

budynek mieszkalny 35A na działce nr 56/2 (budynek nr 6 na planie sytuacyjnym projektu 

budowlanego), wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 04.08.1967 r. nr KL.IV.Oa/11/67, nr rej. 

woj. pomorskiego A-457 – długość kalenicy 22,34 m; c) Magazynu rabackiego – budynek na działce 

nr 56/2 i 57/2 (budynek nr 8 na planie sytuacyjnym projektu budowlanego) – długość kalenicy 13,95 

m. 2. Przedmiot części I obejmuje wymianę kalenic na ww. obiektach w następującym zakresie: --- 

rozebranie folii zabezpieczającej, --- rozebranie pokrycia trzciną, --- wymiana uszkodzonych 

elementów konstrukcyjnych, --- impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania, --- 

uzupełnienie murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej, --- wzmocnienie krokwi 

jednostronne, --- krycie dachu trzciną o nachyleniu połaci 85-120%, --- przygotowanie i montaż żerdzi 

kalenicowych oraz desek wiatrowych, --- malowanie desek okapowych i wiatrowych, --- wywiezienie 

i utylizacja odpadów. 3. Szczegółowy opis części I zawiera: projekt budowlany – część ogólna – 

załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie dotyczącym obiektów wskazanych w punkcie 3.2.1; w 

szczególności w punktach 5.1, 5.3, 5.4 projektu, projekt budowlany – część rysunkowa dla części I – 

załącznik nr 9.1 do SIWZ; STWiOR – załącznik nr 10 do SIWZ w całości, a także pomocniczo 

przedmiar robót dla części I – załącznik nr 11.1 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45260000-7, 45261000-4 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 80 



data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2 Nazwa: Część II - Wymiana całości pokrycia dachu z trzciny na budynkach. 

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:1. Przedmiot części II obejmuje wymianę całości pokrycia dachu z trzciny na budynkach: 

a) Szałas rybacki – budynek na działce nr 55 (budynek nr 9 na planie sytuacyjnym projektu 

budowlanego) – długość kalenicy 10,50 m; b) Chałupa z Żoruchowa – budynek nr 25 na działce nr 52 

(budynek nr 11 na planie sytuacyjnym projektu budowlanego) – długość kalenicy 12,30 m. 2. 

Przedmiot części II obejmuje wymianę całości pokrycia dachu z trzciny na ww. obiektach w 

następującym zakresie: --- rozebranie pokrycia trzciną, nachylenie dachu 85-120%, --- wymiana 

uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, --- impregnacja grzybobójcza dwukrotna drewna metodą 

smarowania, --- uzupełnienie murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej, --- 

malowanie blachy farba antykondensacyjną, --- odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych, --- 

wzmocnienie krokwi jednostronne, --- krycie dachu trzciną o nachyleniu połaci 85-120%, --- 

przygotowanie i montaż żerdzi kalenicowych oraz desek wiatrowych i okapowych, --- malowanie 

desek okapowych i wiatrowych, --- impregnacja ognioochronna pokrycia trzciną metodą oprysku, --- 

wywiezienie i utylizacja odpadów. 3. Szczegółowy opis części II zawiera: projekt budowlany – część 

ogólna – załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie dotyczącym obiektów wskazanych w punkcie 3.2.2; w 

szczególności w punktach 5.2, 5.3 projektu, projekt budowlany – część rysunkowa dla części II – 

załącznik nr 9.2 do SIWZ; STWiOR – załącznik nr 10 do SIWZ w całości, a także pomocniczo 

przedmiar robót dla części II – załącznik nr 11.2. do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45260000-7, 45261000-4 



 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 80 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3 Nazwa: Część III - Naprawa – uszczelnienie kalenic na budynkach. 

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:1. Przedmiot części III obejmuje naprawę – uszczelnienie kalenic na budynkach: a) 

Zagrody nr 6 Alberta Klucka – budynek mieszkalny na działce nr 130/1 (budynek nr 13 na planie 

sytuacyjnym projektu budowlanego), wpisany do rejestru zabytków decyzja z dnia 10.02.1975 r. nr 

894, nr rej. woj. pomorskiego A-821 – długość kalenicy 12,57 m; b) Zagrody nr 5 Keitshików – 

budynek mieszkalny, budynek inwentarski i stodoła, na działce nr 130/1 (budynki nr 14, 15 i 16 na 

planie sytuacyjnym projektu budowlanego); długość kalenicy: budynek mieszkalny 19,33 m, stodoła 

14,33 m, budynek inwentarski 9,83; c) Zagrody nr 8 Anny Kȍtsch – budynek mieszkalny i stodoła na 

działce nr 129 (budynek nr 18 i 17 na planie sytuacyjnym projektu budowlanego), wpisana do rejestru 

zabytków decyzja z dnia 10.02.1975 r. nr 893, nr rej. woj. pomorskiego A-822; długość kalenicy: 

budynek mieszkalny 13,87 m, stodoła 14,38 m 2. Przedmiot części III obejmuje wymianę kalenic na 



ww. obiektach w następującym zakresie: --- rozebranie folii zabezpieczającej, --- rozebranie pokrycia 

trzciną, --- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, --- impregnacja grzybobójcza drewna 

metoda smarowania, --- uzupełnienie murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej, --- 

wzmocnienie krokwi jednostronne, --- krycie dachu trzcina o nachyleniu połaci 85-120%, --- 

przygotowanie i montaż żerdzi kalenicowych oraz desek wiatrowych, --- malowanie desek okapowych 

i wiatrowych, --- wywiezienie i utylizacja odpadów. 3. Szczegółowy opis części III zawiera: projekt 

budowlany – część ogólna – załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie dotyczącym obiektów wskazanych w 

punkcie 3.2.3; w szczególności w punktach 5.1, 5.3 projektu, projekt budowlany – część rysunkowa 

dla części III – załącznik nr 9.3. do SIWZ; STWiOR – załącznik nr 10 do SIWZ w całości, a także 

pomocniczo przedmiar robót dla części III – załącznik nr 11.3. do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45261000-4, 45260000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 80 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 


