
 
 
Ogłoszenie nr 594990-N-2017 z dnia 2017-09-28 r.  

Arboretum i Zakład Fizjografii: Domy z kulturą w Arboretum Bolestraszyce - budynek 
konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na cele edukacyjno-dydaktyczne oraz usługowe, 

zabytkowa stodoła z Cieszanowa, dom podcieniowy z Kalwarii Pacławskiej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 
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: nie  
Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Arboretum i Zakład Fizjografii, krajowy numer identyfikacyjny 
65096704900000, ul. Bolestraszyce  130 , 37722   Bolestraszyce, woj. podkarpackie, państwo 
Polska, tel. 166 716 425, e-mail arboretum@poczta.onet.pl, faks 166 716 425.  
Adres strony internetowej (URL): www.bolestraszyce.com.  
Adres profilu nabywcy: www.bolestraszyce.com  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
 
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  
nie  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.bolestraszyce.com  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
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:  
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
W formie pisemnej  



Adres:  
Arboretum i Zaklad Fizjografii w Bolestraszycach, 37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130  
 
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)  
nie  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Domy z kulturą w Arboretum 
Bolestraszyce - budynek konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na cele edukacyjno-
dydaktyczne oraz usługowe, zabytkowa stodoła z Cieszanowa, dom podcieniowy z Kalwarii 
Pacławskiej  
Numer referencyjny: AG 226/1/2017  
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:  
nie  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
3  
 
 
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) budynek konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na cele 
edukacyjno-dydaktyczne oraz usługowe – ta część inwestycji polegać będzie na przeniesieniu 
istniejącego obiektu starej, drewnianej plebanii rzymsko-katolickiej w Jodłówce (działka nr 
2311) na teren Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach (działka nr 761/36), 2) 
remont i przebudowę istniejącego budynku wystawienniczo-dydaktycznego „Zabytkowa 
Stodoła z Cieszanowa” – ta część inwestycji polegać będzie poprawie jego stanu 
technicznego, poprawie warunków i bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie właściwego 
zabezpieczenia budynku przed czynnikami zewnętrznymi, dostosowanie sali wystawienniczej 
do potrzeb inwestora (działka nr 761/25). Funkcja obiektu pozostanie bez zmian, 3) remont i 
przebudowę istniejącego budynku wystawienniczo-dydaktycznego „Dom podcieniowy z 
Kalwarii Pacławskiej” - ta część inwestycji polegać będzie poprawie jego stanu technicznego, 
poprawie warunków i bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie właściwego zabezpieczenia 



budynku przed czynnikami zewnętrznymi, dostosowanie sali wystawienniczej do potrzeb 
inwestora (działka nr 761/25). Funkcja obiektu pozostanie bez zmian.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45210000-2 
45111000-8 
45310000-3 
45310000-3 
45400000-1 
45421000-4 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN  
(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: 2018-08-15  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  
2017-11-01  2018-08-15 

  
2017-11-01  2018-08-15 

  
2017-11-01  2018-08-15 

 
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: Nie  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-



kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert, 2) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjna określoną w SIWZ.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1) wykaz robót budowlanych 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, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Wykonanie w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu 
robót ogólnobudowlanych wraz z instalacyjnymi, przy wznoszeniu obiektów nowych, 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remoncie obiektów istniejących o wartości 
umownej nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto 2) wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za 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 - co najmniej jedna osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia 
(pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, kwalifikacje o których mowa w 
art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami), przynależność do właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego,doświadczenie co najmniej dwóch lat w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy w w/w zakresie.  
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)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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:  
1) odpis 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, 2) 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) oświadczenie 
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
716) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1-3 składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 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. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
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) wykaz robót budowlanych 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty  
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)  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego 
wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami 
składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp) – wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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  
Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 
w wysokości w odniesieniu do poszczególnych części osobno: dla części nr 1 - 25 000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) dla części nr 2 - 9 000,00 zł (słownie: 
dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla części nr 3 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100)  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  



Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
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:  
Nie  
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:  
nie dotyczy  
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:  
nie dotyczy  
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:  
nie dotyczy  
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 Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 1.1. Zmiany spowodowane warunkami 
atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności: a. klęski żywiołowe, b. wystąpienie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, 
silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót 
budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów, c. wystąpienie nietypowych 
dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie 
niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią 
ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 
trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim, d. odmienne od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy warunki terenowe 
(istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych); 1.2 Zmiany 
będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a. 
wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego, b. konieczność usunięcia błędów lub 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, c. 
opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, 1.3. Zmiany będące następstwem działania 
uprawnionych organów administracji, instytucji kontrolnych, itp. w szczególności: a. odmowa 
wydania przez te organy wymaganych decyzji, zezwoleń , uzgodnień na kontynuację robót 
wskutek stwierdzonych okoliczności w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w 
okresie realizacji przedmiotu zamówienia a uniemożliwiających jego zrealizowanie w 
uzgodnionym terminie, b. konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą 
wytycznych dotyczących realizacji projektu, w ramach którego finansowana jest umowa, c. 
zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 
zamówienia, d. nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków 
kredytowych, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; 1.4. Zmiany w dokumentacji 
projektowej, w szczególności: a. wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji 
projektowej, których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia 
na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba 
ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji robót przez Wykonawcę, co pociąga za sobą 
konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, b. z 
wad dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy 
groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron. 
1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w 
szczególności: a. w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności, b. 
konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, 
podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na 
obniżeniu kosztu obiektu budowlanego, c. uzasadnionej konieczności wykonania innych robót 
(zamiennych). 2 Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 2.1 Zmiana materiałów czy 
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Będą to np. okoliczności; a. 
powodujące udokumentowane obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 
eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b. powodujące poprawienie 



parametrów technicznych, c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 
technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, d. w trakcie realizacji wykonywania 
zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego mająca zastosowanie do 
przedmiotu zamówienia, e. zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla 
objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, f. stwierdzenia wad lub 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania 
poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, g. niedostępności 
na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, h. pojawienia się na rynku materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, i. 
pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, j. celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć, k. wystąpienia warunków 
terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w 
szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 
obiektów budowlanych w sposób wadliwy l. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, m. zmiany w kolejności i terminach 
wykonywania robót budowlanych, n. poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania 
itp., o. wynikające z wad dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja 
wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i 
niezależne od woli stron, p. zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje 
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. a ww. zmiany będą wprowadzane 
wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania oraz nie 
spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 
niniejszej umowy. 2.2 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku: a. zmiany umowy o dofinansowanie projektu 
zawartej przez Zamawiającego z podmiotem współfinansującym, b. zmiany wytycznych 
instytucji współfinansującej a dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 2.3 Zmiana 
wynagrodzenia: 2.3.1 W przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 
podatkowych , w tym podatku VAT , 2.3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1 niniejszej umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca 
zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys 
zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie muszą być każdorazowo 
zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru i nie stanowią podstawy do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Nie dotyczy  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
Nie dotyczy  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2017-10-17, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część 
nr:  

1 Nazwa: 
budynek konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na cele edukacyjno-
dydaktyczne oraz usługowe  

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:Ta część inwestycji polegać będzie na przeniesieniu istniejącego obiektu starej, 
drewnianej plebanii rzymsko-katolickiej w Jodłówce (działka nr 2311) na teren Arboretum i 
Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach (działka nr 761/36), obejmując prace: • demontaż 
stolarki okiennej i drzwiowej wraz z jej odzyskiem, • demontaż i rozebranie pełnych 
konstrukcji podłóg drewnianych, • demontaż i rozebranie pokrycia dachowego oraz 
konstrukcji więźby dachowej, • demontaż i rozebranie konstrukcji stropu nad parterem, • 
rozebranie konstrukcji kominów, • rozebranie orynnowania, • rozbiórka ścian i konstrukcji 
ciesielskich, • rozbiórka fundamentów piwnic, ław fundamentowych oraz murów z kamienia, 
• transport materiałów i elementów odzyskanych na teren Arboretum celem przygotowania do 
ich użycia w ramach odtworzenia obiektu, • roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne w 
miejscu lokalizacji odtworzeniowej przenoszonego obiektu, • wykonanie ścian parteru, 
elementów szkieletowych obiektu, • wykonanie stropu nad parterem, • wykonanie kominów i 
murowanie pieców, • wykonanie posadzek, • montaż więźby konstrukcji dachu oraz pokrycie 
dachu, • osadzenie stolarki, prace związane z ociepleniem i izolacją obiektu, • orynnowanie 



obiektu, • prace instalacyjne oraz prace wykończeniowe  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45100000-8, 45111000-8, 
45310000-3, 45400000-1, 45421000-4 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2018-08-15 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
okres gwarancji 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  

2 Nazwa: 
Remont i przebudowę istniejącego budynku wystawienniczo-
dydaktycznego „Zabytkowa Stodoła z Cieszanowa”  

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:Ta część inwestycji polegać będzie poprawie jego stanu technicznego, poprawie 
warunków i bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie właściwego zabezpieczenia budynku 
przed czynnikami zewnętrznymi, dostosowanie sali wystawienniczej do potrzeb inwestora 
(działka nr 761/25). Funkcja obiektu pozostanie bez zmian. Zakres tych prac obejmie: • 
roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachu, istniejącego posadowienia wraz z 
posadzkami wewnętrznymi, • wykonanie nowych fundamentów, posadzki oraz podbudowy, • 
konserwacja ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana, impregnacja, • wykonanie 
nowego stropu drewnianego wraz z konstrukcja wzmacniającą, • dostawa i montaż nowych 
wrót, • wykonanie projektowanej więźby i pokrycia dachu, • wykonanie opaski wokół 
budynku, • przebudowa ciągów pieszych, • prace instalacyjne oraz wykończeniowe.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45310000-3, 45400000-1, 
45421000-4 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2018-08-15 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
okres gwarancji 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


