
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych : Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na

obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie

„zaprojektuj i wybuduj”

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

Realizacja projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu

jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” w ramach RPO

WO na lata 2014-2020. RPOP.05.03.01-16-0040/16-00 z 28 listopada 2017 r. z późn. zm.

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

Ogłoszenie nr 531523-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.
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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: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych , krajowy numer identyfikacyjny

27610400000000, ul. Minorytów 3 , 45-017 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 539 216, ,

e-mail e.przybylska@cmjw.pl, , faks 774 539 216.

Adres strony internetowej (URL): http://cmjw.biuletyn.info.pl/43/116/przetarg-nieograniczony.html

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33148...

2 z 22 2020-04-15, 14:44



Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://cmjw.biuletyn.info.pl/43/116/przetarg-nieograniczony.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://cmjw.biuletyn.info.pl/43/116/przetarg-nieograniczony.html

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:

Oferty składa się w formie pisemnej

Adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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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: Wykonanie robót budowlanych i

konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344)

Lamsdorf, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Numer referencyjny: 26.1.3.2020

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:

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na

obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie

„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót
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budowlanych (zabezpieczających i remontowych) oraz konserwatorskich zachowanych reliktów 8

baraków Stalagu 318/VIII F dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach, obecnie teren

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich

niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na

uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie

obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki

budowlanej. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania

kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i

wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

dokumentacji geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej. 3. Zakres robót budowlanych

obejmuje: 1) oczyszczenie obrysów baraków z samosiejek oraz innej dziko porastającej roślinności, 2)

uzupełnienia bądź naprawy istniejących dróg zagospodarowania terenu oraz terenu postoju pojazdów

wjeżdżających na teren obozu oraz ogrodzenia, 3) usunięcie drobnowymiarowego, całkowitego

destruktu konstrukcji, relikty o większych gabarytach przewidziano do zachowania, wzmocnienia i

konserwacji, 4) punktowe zabezpieczenie zagrożonych zawaleniem, silnie odkształconych

fragmentów ścian nowoczesnymi przyporami i podporami stalowymi, czytelnie odróżniającymi się od

elementów zabytkowych, 5) wzmocnienie i konserwację strukturalną pozostałości ścian, sklejenie

spękań i zarysowań, przemurowanie zniszczonych oraz obluzowanych fragmentów murów ceglanych,

hydrofobizację korony murów, 6) wzmocnienie strukturalne posadzek, uzupełnienie mniejszych

ubytków, pozostawienie większych ubytków z wypełnieniem zasypką identyczną jak nawierzchnia

dróg obozowych, 7) analizę problematyki wód opadowych i możliwości zalegania jej w

poszczególnych segmentach po wykonaniu prac związanych z oczyszczeniem z porastającej

roślinności w nawiązaniu do dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz przedstawienie rozwiązań

projektowych uwzględniających analizę. W przypadku zaobserwowania problemu z ujściem wody

opadowej należy zaproponować rozwiązania nieinwazyjne lub ingerujące w stopniu minimalnym w

tkankę historyczną obiektów, 8) roboty budowlane segmentu 2 w baraku nr 3: wzmocnienia

elementów konstrukcyjnych, wzmocnienie i uzupełnienie tynków oraz posadzek, wykonanie izolacji

przeciwwilgociowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenia otworów przed

dewastacją i włamaniem, wymiana pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem, wzmocnieniem lub

wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymiana bądź uzupełnienia obróbek

blacharskich oraz elementów wywiewek wentylacyjnych, 9) wykonanie nowego lub usprawnienia,

udrożnienia lub odbudowy istniejącego odwodnienia segmentu 2 w baraku nr 3, w obrębie segmentu

w nawiązaniu do badań podłoża gruntowego, 10) oznakowanie lub wydzielenie stref niebezpiecznych

dla zwiedzających Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Projekcie Funkcjonalno-

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33148...

5 z 22 2020-04-15, 14:44



Użytkowym (wraz z załącznikami), będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ i stanowiącym jej integralną

część.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71222000-0

71320000-7

71351914-3

45100000-8

45110000-1

45111200-0

45111220-6

45112700-2

45223100-7

45442100-8

45453000-7

45324000-4

45262350-9

45132100-5

45450000-6

45453100-8

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)
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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: 150

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula zatrudnienia 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, wykonujących

czynności w zakresie robót budowlanych – z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) – w tym robót w zakresie burzenia i rozbiórki, robót ziemnych, robót

w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz robót w zakresie kształtowania terenu, robót

instalacyjnych, robót wykończeniowych oraz prac montażowych – jeżeli wykonanie tych czynności

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 2) Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu

zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia, a w przypadku rozwiązania

stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca obowiązany będzie do

zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 3) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na

postawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 4)

Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób

zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą

wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi

Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu

rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania

przez Wykonawcę lub któregokolwiek z podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o pracę osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej

SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w

zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrudnienia pracowniczego i dokonywania ich oceny; b)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania

świadczenia. 6) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty celem

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

któregokolwiek z podwykonawców osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji

zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwanie czynności wykonują osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru

etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia

czynności, których dotyczy wskazane wyżej oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1000 z późn. zm.) tj. w szczególności bez udostępnienia adresów oraz numerów PESEL

pracowników; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c)

zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie

przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub pod-wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego

zgłoszenie pracownika do przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.); imię i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli

przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub któregokolwiek z

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33148...

8 z 22 2020-04-15, 14:44



podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary

umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego,

której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, w celu potwierdzenia

spełnienia przez Wykonawcę lub któregokolwiek z podwykonawców wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

czynności

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

oprócz, „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z

art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia w

wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (m.in. zawierające wzmocnienie konstrukcyjne ścian,

wzmocnienie posadzek, hydrofobizacja ścian), o łącznej wartości robót nie mniejszej niż

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 2. Wykonawca musi wykazać, że

dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

które będą uczestniczyć w jego wykonaniu i które posiadają uprawnienia, w niżej wymienionych
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specjalnościach: 1) Architekt, jedna osoba, która będzie brała udział w realizacji zamówienia,

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub

odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, 2) Projektant, jedna osobą, która będzie brała udział w

realizacji przedmiotu zamówienia, posiadająca uprawnienia do projektowania, w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej

specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3)

Kierownik budowy, jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i która posiada kwalifikacje, o których mowa w

art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 282), 4) Archeolog, jedna osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite

studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w

badaniach archeologicznych (art.37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami). Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej. Wyżej wymienione osoby w p.pkt 1), 2) i 3) powinny posiadać uprawnienia zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub

odpowiadające im, ważne uprawnienia do projektowania/budowlane, które zostały wydane na

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych

dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wyżej wymienionych, zdobyte w innych państwach, na

podstawie art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

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: Nie

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)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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 do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu,

Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych 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; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
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celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa

wyżej w: pkt a- b. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa wyżej, 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. 3. UWAGA! Zamawiający może żądać od Wykonawcy, który polega na

zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do

ich wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku powoływania się

na zasoby tych podmiotów, w szczególności dokumentów wskazanych w Części IX Dziale B ust. 3

pkt 1b) SIWZ. 4. 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
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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 udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca na

wezwanie Zamawiającego, winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) opłaconą

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł; b) wykaz robót budowlanych

(doświadczenie), 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, spełniający warunek określony w Części VII ust. 2 pkt 4.1) SIWZ, 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. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane. c) Wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi, nadzór archeologiczny i wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o których mowa w Części VII ust. 2

pkt 4.2) 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)

1. 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
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokument potwierdzający posiadanie

uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające

peł-omocnictwa.

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 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy

złotych) w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

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

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 310). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddz. Opole, nr konta: 96 1020 3668 0000 5702 0416

2400, z adnotacją „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich obiektów poobozowych -

Wadium”. 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.

do dnia 4 maja 2020 r., do godz. 11:00. 4. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę

wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia

rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w

terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

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
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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
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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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1) cena wykonania zamówienia 60,00

2) termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej 20,00

3) 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:
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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:
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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. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych

oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa zamówień

publicznych. 2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty

Wykonawcy, na podstawie której dokonano jego wyboru, z zastrzeżeniem: 1) przewidzianych przez

Zamawiającego okoliczności: a) zaistnienia po zawarciu niniejszej Umowy przypadku siły wyższej,

przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej

Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć

przed zawarciem niniejszej Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i którego nie można przypisać drugiej Stronie, a w

szczególności w postaci powodzi, pożaru i innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajków, ataków

terrorystycznych, działań wojennych, nagłego załamania warunków atmosferycznych, nagłej przerwy

w dostawie energii elektrycznej, promieniowania lub skażenia; b) zmiany przepisów powszechnie

obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia

Stron; c) ustalenia istotnych błędów lub braków dotyczących zakresu robót w dokumentacji

stanowiącej podstawę wykonywania robót, lub tez gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych,

technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne

rozwiązania techniczne lub projektowe; d) konieczności wykonania robót zapobiegających powstaniu

wady obiektu budowlanego; e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w

niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać

usunięcie tychże rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej w celu jednoznacznej interpretacji jej

postanowień przez Strony, - w których to okolicznościach zakres zmian niniejszej Umowy będzie

obejmował postanowienia kształtujące treści stosunku prawnego Stron, na które dana,

zindywidualizowana okoliczność wywarła wpływ. 2) sytuacji, gdy zmiany dotyczą realizacji

dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana
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Wykonawcy na innego wykonawcę nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana Wykonawcy na innego

wykonawcę spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie pomiędzy Stronami, 3) sytuacji, gdy zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a) konieczność zmiany niniejszej Umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie

przekracza 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie; 4) Wykonawcę ma

zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,

restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga

to za sobą innych istotnych zmian Umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań

Wykonawcy względem jego podwykonawców, 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, które nie są

istotne w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1e Prawa zamówień publicznych; 6) łączna wartość zmian

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień

publicznych i jest mniejsza od 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej

Umowie. Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że spełnione

zostały łącznie poniższe przesłanki: 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było

nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli; 2)

nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć

zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1); 3) nie mogła przy zachowaniu

należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków. Zdarzenia takie

będą określone jako „siła wyższa”. 2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w

dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich

tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa.

Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej

sytuacji i udowodnienie niemożności spełnienia świadczenia. 3. Strona tymczasowo zwolniona

wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe,

jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód

wykonania postanowień niniejszej Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,

również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Utajnione informacje powinny być złożone w sposób wy-raźnie określający wolę ich utajnienia, np. w

oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca

podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-04, 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

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (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: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ART. 13 RODO 1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informujemy że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Centralne Muzeum Jeńców

Wojennych z siedzibą w Opolu, przy ul. Minorytów 3. 2. W sprawach dotyczących przetwarzania

danych osobowych można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych

Osobowych pisząc na adres cmjw@cmjw.pl lub telefonując pod numer: 77 453 78 72 3. Dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 6.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy

Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień

publicznych. 7. Każdy udostępniający dane osobowe posiada prawo: 1) dostępu do swoich danych

osobowych, 2) do sprostowania swoich danych osobowych, 3) żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku

stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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