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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 przeglądu i prac konserwacyjnych elewacji Spichlerza przy ulicy Fabrycznej 1-3 

w Gorzowie Wielkopolski 

 

Data ogłoszenia: 30.05.2018 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: ML232-03/2018 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

4.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

4.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu i prac konserwacyjnych elewacji o konstrukcji szachulcowej 

Spichlerza przy ulicy Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz wiedzą techniczną. 

Budynek czterokondygnacyjny do poziomu pierwszego piętra murowany, konstrukcja szachulcowa od pierwszego 

piętra. Pola ryglowe wypełnione mineralnymi płytami izolacyjnymi Ytong Multipor Xella połączone z konstrukcją 

drewnianą murarską zaprawą klejącą Ytong Multipor Xella.  

Budynek wpisany do rejestru zabytków KOK-I-16/76 z dn. 22.10.1976 r. 

Podstawowy zakres rzeczowy prac: 

1. Wykonanie przeglądu stanu technicznego elewacji. 
2. Wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych (spojenie konstrukcji drewnianej i pól ryglowych, 

naprawa ubytków, malowanie nowych elementów itp.) 

4.3. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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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 sierpnia 2018 r. potwierdzony protokołem odbioru prac. 

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 
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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. 

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 

11.05.2018 r. do godziny 14.00. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

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

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 

 

  

 

 


