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Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

(zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych) 

na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole 

Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 

  

Data ogłoszenia: 16.04.2018 r. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta 

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska 35 

tel./fax 95 732 28 43 

info@muzeumlubuskie.pl , www.bip.muzeumlubuskie.pl 

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Znak referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: ML232-01/2018 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

4.1. Rodzaj zamówienia: usługi 

4.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu w 

Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35, opracowanej 

zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 

2187) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 

badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017 r., poz. 1265) w oparciu o Zalecenia 

konserwatorskie nr WAB-II.4120.2.56.2013.AD z dn. 29 października 2013 r. oraz uzgodnienia z 

Zamawiający i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 

1. Projektu gospodarki drzewostanem zawierający: 

a. inwentaryzację geodezyjną i dendrologiczną drzew i krzewów, 

b. opis stanu biologicznego drzew i krzewów ze wskazaniem drzew/krzewów do usunięcia i/lub 

leczenia z uwagi na ich zły stan biologiczny,  
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c. opis specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych na wskazanych drzewach/krzewach,  

d. analizę dendrochronologiczną umożliwiającą odczytanie pierwotnego układu drzewostanu 

ogrodowego lub jego pozostałości. 

2. Projektu rewaloryzacji ogrodu zawierający: 

a. projekty branżowe w zakresie zieleni, renowacji i rekonstrukcji małej architektury ogrodowej 

(fontanny, kamiennych ławek, woliery), rekonstrukcji altany ogrodowej na podstawie 

zachowanych fotografii, odtworzenia alejek ogrodowych, zagospodarowania terenu po byłej 

szklarni i ogrodzie warzywnym na miejsce rekreacji rodzinnej, stworzenia ogródka 

jordanowskiego na terenie byłego kortu tenisowego, montażu systemu odpływu wód 

opadowych, montażu systemu nawodnienia ogrodu, montażu oświetlenia, montażu monitoringu 

wizyjnego, zagospodarowania przestrzeni na parking oraz na kompostownik, 

b. plansze zasadnicze projektu w skali 1:500 lub mniejszej, 

c. projekt graficzny przewodnika po ogrodzie, 

d. opracowane ścieżki edukacyjne, 

e. kosztorys inwestorski, 

f. wizualizację projektu ogrodu w postaci min. 12 widoków opracowanych na podstawie zdjęć 

stanu aktualnego z naniesieniem zagospodarowania docelowego. 

 

Na etapie projektowania dokumentacja powinna być uzgadniana z Zamawiającym i Delegaturą Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim.  

Dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w 

wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (całościowe projekty w formacie .pdf oraz odrębnie rysunki w 

formacie .dwg) 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku na pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

4.3. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. PODWYKONAWCY 

5.1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia Podwykonawców. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w Oświadczeniu o powierzeniu wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom, stanowiącym Załącznik nr 4, części zamówienia, której wykonanie powierzy 

Podwykonawcom, z podaniem nazw (firm) Podwykonawców.  

5.2. Do zawarcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy z 

Podwykonawcą (a także do zmiany umowy) wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31 lipca 2018 r. potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

3) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

7.2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w 

pkt. 7.1 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. 

7.3. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

7.4. Podstawy wykluczenia 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy wcześniej 

wykonali zamówienie na rzecz Zamawiającego, zgodne z przedmiotem zamówienia, z nienależytą 

starannością.  

7.5. Ocena spełnienia warunków i brak podstaw do wykluczenia 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń bądź dokumentów określonych w pkt. VIII 

Ogłoszenia potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

7.6. Wezwania do wyjaśnień 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń 

bądź dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do 

wykluczenia, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy – do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

  



Strona 4 z 5 

 

VIII. 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 Ogłoszenia. 

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 Ogłoszenia. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przedkładają: 

1) Oświadczenie o ustanowieniu wspólnie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda przedstawienia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców. 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone przez każdego z Wykonawców. 

8.4. Inne dokumenty jakie należy przedłożyć: 

Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 6 Ogłoszenia. Każda strona wzoru umowy powinna być 

parafowana. 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującym kryterium oceny ofert: 

1) Cena oferty – 100% 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie 

Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35, pokój nr 3 (sekretariat Muzeum), w terminie do dnia 

26.04.2018 r. do godziny 14.00. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie zamówienia lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację zadania. 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia Podwykonawcy  

Załącznik nr 5 – Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 6 – Wzór Umowy 

Załącznik nr 7 – Zalecenia konserwatorskie z dn. 29.10.2013 r. 

Załącznik nr 8 – Ikonografia altany.  

 

 

 

  

 
 

 

 


